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Resumo 

Esse projeto trata das motivações por detrás do voto dos jovens adultos – com 
idades entre 18 e 30 anos – moradores da comunidade da Rocinha, localizada na 
cidade do Rio de Janeiro. O principal objetivo da pesquisa foi identificar e analisar 
a forma como esses eleitores se relacionam com o cenário político atual, 
abordando o nível de racionalidade e os critérios usados que os mesmos usam para 
tomarem decidirem em quem irão votar.  Além de uma pesquisa bibliográfica 
foram realizadas também uma análise do discurso com base em 5 entrevistas 
presenciais e uma análise exploratória quantitativa com base em um questionário 
online. Os resultados demonstram que existe um forte sentimento negativo em 
relação ao sistema democrático atual e que os eleitores buscam um distanciamento 
dos padrões apresentados até então pelos candidatos, buscando maior capacidade 
de participação e transparência por parte dos candidatos. 
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Introdução 

O principal objetivo dessa pesquisa é identificar e analisar quais são as 

motivações e critérios de escolha de voto dos jovens adultos moradores da 

Rocinha, tendo como pano de fundo os conceitos de racionalidade e de democracia 

(DAHL, R. 2001). 

Buscou-se atingir tal objetivo avaliando a forma como obtém informações 

pertinentes para a decisão do voto (informações sobre os políticos, sobre as ações 

do Estado, sobre o funcionamento do Estado etc.) e o nível de participação política 

do público alvo e fazendo uma análise do comportamento do eleitor jovem 
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morador da Rocinha, abordando sua cultura política e sua relação com o voto no 

sistema democrático. 

 

Metodologia 

									Essa pesquisa se fundamentou sobre três diferentes análises para atingir seus 

objetivos. A primeira etapa consistiu em uma pesquisa bibliográfica que buscou se 

aprofundar nos conceitos relativos ao sistema democrático em que vivemos hoje e 

os diferentes aspectos a serem considerados para avaliar a efetividade do mesmo. 

A partir do que foi levantado foram criadas hipóteses que buscaram possíveis 

fatores envolvidos nas escolhas políticas do público alvo, tanto relativos a questões 

conscientes quanto relativas ao ambiente social/político em que esses se 

encontram.  

A partir dos resultados da primeira etapa foi criado um roteiro de entrevista, 

o qual objetivou perceber a perspectiva dos moradores da Rocinha sobre questões 

relativas ao seu dia-a-dia na comunidade e sua relação para com o Estado, de 

maneira a abordar pontos tidos como pertinentes aos objetivos do estudo com base 

no levantamento bibliográfico feito e nas hipóteses criadas. As entrevistas foram 

feitas baseadas em uma grade de análise mista, ou seja, que possuía categorias 

[perguntas] pré-definidas, porém admitindo novas categorias no decorrer na 

análise, de forma a favorecer o aprofundamento em questões relativas ao objetivo 

da pesquisa que se apresentaram durante as entrevistas. Ao fim dessa etapa as 

hipóteses formuladas anteriormente foram revisadas e usadas como base para a 

criação de um questionário online referente a etapa seguinte da pesquisa. 

         A última etapa da pesquisa consistiu então em um questionário online, que, 

mesmo sendo baseado nas hipóteses formuladas anteriormente não tem como 

objetivo testá-las. O objetivo dessa etapa foi aproveitar o grande universo que a 

internet possibilita para realizar uma coleta de dados utilizando o Google Docs. Um 

fator que interferiu muito na escolha da Rocinha como foco da pesquisa foi a forte 

presença da comunidade nas redes sociais. Grupos fechados como o “Rocinha” com 

mais de 22.000 membros e páginas como “viva rocinha”, com número semelhante 

de participantes, ambas do Facebook, são encontrados com relativa facilidade. 

Sendo assim, o questionário será disponibilizado em grupos do Facebook, voltados 

aos moradores da comunidade selecionada. Dado o tempo apresentado para a 
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realização do projeto e a forma que foi utilizada para buscar respondentes o 

questionário online não se com uma amostra representativa da população. O 

objetivo dessa etapa não foi produzir uma análise que por si só seja capaz de 

expressar a maneira como o público alvo toma suas decisões políticas, mas sim o de 

enriquecer a análise de conteúdo de forma a resultar nas conclusões finais desta 

pesquisa. 

 

Referencial Teórico  

Em se tratando de um assunto tão polarizador quanto política é preciso 

sempre ter em mente a multiplicidade de ideias conflitantes existentes nesse meio 

acadêmico. Para situar a pesquisa em fundamentos mais sólidos é importante então 

definir conceitos que norteiam as próximas etapas e ajudem a situar melhor os 

objetivos do estudo. 

Não se pretendeu apontar quais, dentre os conceitos apresentados, são os 

mais acurados. Mas sim explanar algumas das vertentes existentes para que a partir 

dessas possam ser definidos os conceitos que serão usados como base para o resto 

da pesquisa, dando mais atenção para os conceitos que possam trazer maiores 

reflexões sobre a maneira que o eleitor (mais especificamente os jovens adultos da 

Rocinha) tomam suas decisões quanto ao voto e sobre se essa decisão é capaz de 

garantir um ambiente de participação nas decisões do estado. 

Uma primeira distinção que deve ser feita é entre as definições de 

democracia dadas por autores como Sartori e Schumpeter, que atrelam seu 

significado ao funcionamento explícito de um governo, sem considerar a 

capacidade efetiva de participação que ferramentas como o voto proporcionam 

para a população. A simples oposição à autocracia não abarca os aspectos 

relevantes para o objetivo do estudo que o conceito de democracia pode assumir. 

Essa perspectiva pode, no entanto, se referir à uma república, tratando de um 

estado público que preza pelo interesse geral da população.  

A definição da palavra república não é menos controversa do que a de 

democracia, sendo possível encontrar pessoas tratando-as como sinônimos, bem 

como aponta Renato Janine Ribeiro na introdução de seu livro “Democracia versus 

República: A questão do desejo nas lutas sociais”. 
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“Estamos acostumados a utilizar república e democracia como termos 
quase que intercambiáveis. Os dois nomes parecem expressar o arremete a 
que chegou o Ocidente moderno em termos de organização política 
desejável. Evidentemente, sabemos que há repúblicas que não são 
democráticas – mas para elas não vale o nome de república! – e 
democracias que são monarquias constitucionais (mas, diremos, são até 
mais republicanas que as repúblicas). Assim, a oposição que pode haver 
entre os dois regimes se desfaz em nosso tempo, porque implicitamente 
supomos que se distingam as verdadeiras e as falsas repúblicas, as 
democracias genuínas e as de fancaria. Aqui, no entanto, vamos revalidar 
a oposição, não, porém para dela fazer um absoluto, e sim para mostrar 
que pode ser heurística, que pode contribuir para pensar, e quem sabe 
melhorar, a política. ” (RIBEIRO, J. R. 2008, p. 13) 
 

Outra concepção comum é a de que democracia se trata de um modelo de 

governo com participação direta dos cidadãos e uma república envolveria a 

representação popular através de governantes eleitos pela população. 

No entanto o que se busca para atender aos propósitos da pesquisa não é 

uma definição para o que seria um governo de estado democrático e sim um 

conceito mais amplo que define democracia como um termo alheio às aplicações 

práticas que esse possa ter. O termo república é incapaz de compreender esse 

conceito de forma tão ampla, já que necessariamente tem de tratar de um 

governo, tal como pode-se perceber através da diferença sutil entre as origens dos 

termos.  

“Democracia” deriva da junção das palavras gregas “demo” e “kratos” 

denominando um governo do povo, colocando no centro da questão a participação 

popular como um meio de autogoverno. Por sua vez, a palavra república vem do 

latim, derivada da junção dos termos “res” e “pública”, significando “coisa 

pública”, colocando no centro da questão o governo como uma entidade (o governo 

é a “coisa”), e afirmando que esta deve pertencer e atender aos anseios da 

população.  

A ideia de democracia é, então, mais ampla do que o de república, a qual 

exige uma instituição ao mesmo tempo estabelece uma condição primordial para a 

mesma; a separação do público do privado, sem definir como se dá essa separação. 

Enquanto isso, o termo democracia se refere livremente a participação popular 

como uma maneira de governo sem ter a necessidade de trazer um meio específico 

para esta agir ou um objetivo claro para o que deve ser governado. 

Partindo disso o estudo terá como base a ideia de república como sendo 

qualquer governo que pressupunha a participação popular nas decisões e a de 



5 
 

Anais do 6º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | outubro de 2017 

democracia como sendo o ideal teórico de participação popular ao qual as 

repúblicas almejam atingir. 

Com base no conceito estabelecido de democracia pode-se perceber que 

averiguar se um governo é de fato democrático é uma tarefa complexa. Além de 

questões mais óbvias como o acesso ao voto, que por muito tempo foi restringido a 

uma pequena parte da população, excluindo por exemplo as mulheres, entram 

também questões mais subjetivas como o acesso a informação de cada cidadão. É 

fácil perceber, por exemplo, como um candidato que tenha em seu favor grandes 

conglomerados de mídia teria uma vantagem injusta sobre um competidor sem a 

mesma influência, já que, como já foi discutido, existem outros fatores, não 

racionais, que influenciam nas decisões de um indivíduo, com a escolha de um 

candidato não sendo exceção. Seguindo com a ideia de que as disputas políticas se 

comportam de forma semelhante a concorrência entre marcas, pode-se esperar 

que os candidatos com melhores planejamento e mais acessos a recursos, tanto 

financeiros quanto midiáticos, tenham mais chances de ganhar, botando assim em 

xeque a ideia de que essa competição é capaz de traduzir a vontade popular 

elegendo aqueles que, aos olhos da população tem maior capacidade de governar. 

Pode-se especular que o poder das táticas publicitárias esteja inversamente 

relacionado a racionalidade aplicada na escolha do voto, tal como a influência de 

fatores subjetivos presentes no dia a dia. Se o indivíduo é capaz de “suprimir” 

essas influências e se focar no lado racional, analisando criteriosamente cada 

candidato até encontrar o que mais lhe agrada, é possível que este passe a não ser 

influenciado ou a ser menos influenciado pelos mecanismos de convencimentos 

ativamente empregados pelos candidatos e pelo meio social em que se está 

inserido. Vale então o questionamento sobre os motivos pelos quais alguém age de 

forma mais ou menos racional diante das suas escolhas, em especial o voto. São 

inúmeros os fatores que podem ser supostos para explicar tal atitude. Pode-se 

argumentar que cada indivíduo possui uma tendência natural, maior ou menor, de 

agir de forma racional, ou que o ambiente em que se está inserido pode 

desempenhar um papel primordial. Também é possível se focar no aspecto das 

opções disponíveis, defendendo que escolher entre boas opções leva a uma decisão 

mais pensada em comparação com uma escolha entre duas opções igualmente 

ruins, ou o contrário. Esses aspectos falam a respeito da motivação por trás do 
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voto, tema central desta pesquisa, e de acordo com o avanço da mesma se 

pretende construir uma análise capaz de ajudar a entender algumas das motivações 

por trás do voto e por traz de escolhas mais ou menos racionais.  

Para contornar isso os governos que se pretendem democráticos costumam 

criar leis para regulamentar a competição entre ideias (usualmente representadas 

por um candidato), proibindo, por exemplo, a boca de urna. Isso mostra uma 

preocupação em criar um ambiente mais democrático, o que não é o mesmo que 

dizer que possibilita um ambiente plenamente democrático. A ideia de uma 

democracia plena talvez nunca possa ser alcançada na realidade, levando a 

entender que não se trata então de um status o qual se tem ou não e sim de uma 

escala onde podem-se encontrar decisões mais ou menos democráticas dependendo 

das condições disponíveis para os que participaram dessa mesma decisão. Ou seja, 

a democracia existente em uma república pode ser comparada com a de outras 

repúblicas usando critérios de qualidade. Uma república pode então ser pior 

(menos democrática) ou melhor (mais democrática) do que outras repúblicas, e é 

do interesse do estudo avaliar a qualidade das ferramentas de participação 

disponíveis para a população estudada. 

 Em seu livro “Sobre a democracia”, (DAHL, R. 2001) Dahl identifica cinco 

critérios aos quais um governo que se propõe a funcionar através da associação 

popular deve atender para satisfazer igualmente a necessidade individual de 

participar nas decisões coletivas. São estes: 

-Participação efetiva: Antes de ser adotada uma política pela associação, 
todos os membros devem ter oportunidades iguais e efetivas para fazer os 
outros membros conhecerem suas opiniões sobre qual deveria ser esta 
política. 
-Igualdade de voto: Quando chegar o momento em que a decisão sobre a 
política for tomada, todos os membros devem ter oportunidades iguais e 
efetivas de voto e todos os votos devem ser contados como iguais. 
-Entendimento esclarecido: Dentro de limites razoáveis de tempo, cada 
membro deve ter oportunidades iguais e efetivas de aprender sobre as 
políticas alternativas importantes e suas prováveis consequências. 
-Controle de programa de planejamento: Os membros devem ter a 
oportunidade exclusiva para decidir como e, se preferirem, quais as 
questões que devem ser colocadas no planejamento. Assim, o processo 
democrático exigido pelos três critérios anteriores jamais é encerrado. As 
políticas da associação estão sempre abertas para a mudança pelos 
membros, se assim estes escolherem. 
-Inclusão de adultos: Todos ou, de qualquer maneira, a maioria dos 
adultos residentes permanentes deveriam ter o pleno direito de cidadãos 
implícito no primeiro de nossos critérios. Antes do século XX, este critério 
era inaceitável para a maioria dos defensores da democracia, justifica-lo 
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exigiria que examinássemos por que devemos tratar os outros como nossos 
iguais políticos, (DAHL, R. 2001, p. 27) 
 

É possível perceber diante desses critérios que a participação popular em um 

governo que pretende ser democrático pode ocorrer de diversas maneiras 

diferentes, corroborando com a ideia de que a democracia se trata de uma escala e 

não de um estado. Seguindo esse pensamento uma república não é definida por um 

modelo de governo a ser seguido ou uma metodologia específica que garanta voz a 

todos os cidadãos, mas sim por um objetivo teórico, o de se aproximar o máximo 

possível de um ideal democrático. 

Nenhum dos fatores citados por Dahl pode ser atingido empiricamente. É 

impossível afirmar por exemplo que todos os membros envolvidos em uma decisão 

estão igualmente providos de oportunidades para se informar dado a quantidade de 

fatores que contidos nessa ideia; diferenças sociais, comportamentais, pessoais e 

até mesmo geográficas (onde o indivíduo mora) podem acarretar em um 

desequilíbrio dentro dessas oportunidades; isso sem nem considerar a subjetividade 

na noção de “informação”, que se apresenta de inúmeras maneiras diferentes, 

nunca atingindo uma imparcialidade completa para que possa ser classificada como 

fato. Isso de forma alguma invalida os critérios, dado que ao se objetivar a 

conformidade para com esses critérios a sociedade tende a acolher cada vez mais 

pessoas de maneira mais democrática em um processo de decisão constante e 

eternamente mutável (tal como aponta o quarto critério exposto por Dahl). Assim 

fica reforçada a ideia de que a democracia não se trata, como a república, de um 

modelo de governo e sim de um objetivo comum a qualquer república. 

Tendo em vista que dois desses critérios (o segundo e o quinto) não tratam 

das decisões individuais e dos fatores que as influenciam, e que o quarto critério 

diz respeito a uma continuidade oriunda do primeiro e de terceiro critério, foram 

usados dois fatores para nortear o conceito de qualidade em se tratando de 

democracia. Sendo eles: A capacidade do indivíduo em participar das decisões do 

Estado e o acesso a informação de qualidade que possibilite a tomada de decisões 

racionais perante os cenários apresentado. 

Como já foi apontado anteriormente o conceito de democracia é amplo e 

pode apresentar diferentes significados em diferentes contextos. Pode-se 

seguramente supor que o principal conflito semântico em relação ao termo se dá 
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entre a noção de democracia como característica e como modelo de governo. A 

dificuldade de definir os limites do que é considerado o povo (demos) se soma a 

dificuldade de delimitar o nível de participação necessário e as condições ideais 

para tal (cracia); dessa forma o termo “democracia” é quase que por natureza 

abrangente e sem uma definição concreta. A partir disso é possível entender as 

complicações decorrentes de tentar classificar como democrático ou não, um 

governo. É a partir da necessidade prática de classificar os modelos democráticos 

existentes que o termo “poliarquia” surge. Em seu livro homônimo ao termo Robert 

Dahl aborda a questão por uma perspectiva menos focada nas características 

pressupostas de um governo estruturalmente democrático e mais focada na 

qualidade das estruturas disponíveis em regimes não-autocráticos.  

“Parto do pressuposto de que uma característica-chave da democracia é a 
contínua responsividade do governo às preferências de seus cidadãos, 
considerados como politicamente iguais. Não pretendo levar em 
consideração aqui outras características que poderiam ser necessárias para 
um sistema ser estritamente democrático. Neste livro, gostaria de reservar 
o termo "democracia" para um sistema político que tenha, como uma de 
suas características, a qualidade de ser inteiramente, ou quase 
inteiramente, responsivo a todos os seus cidadãos. ” (DAHL, 2005. p. 25) 
 

Ao se focar especificamente no ponto da responsividade para com os desejos 

dos cidadãos é possível escalonar o quão democrático é determinado governo em 

detrimento de tentar apontar se o mesmo é ou não democrático. Dessa forma basta 

o caráter não-autocrático para que um governo possa ser classificado como uma 

democracia. Para distinguir os governos que mais se aproximam de uma suposta 

democracia plena daqueles que, na prática, operam independente do desejo 

popular ou próximo disso (oligarquias), Dahl formula a ideia de poliarquia como 

sendo um modelo antagônico as oligarquias.  

Dado que no contexto da pesquisa percebe-se uma confluência entre tal 

distinção e os objetivos por trás da mesma, a ótica apresentada por Dahl será 

usada neste estudo de forma a também tentar indicar ao final, de maneira branda, 

a posição dos moradores jovens da Rocinha nessa “escala” de democracia. Dessa 

forma, se pretende obter percepções sobre a qualidade da estrutura disponível 

para que esses moradores a partir das motivações que possuem por de seus votos. 

 

Hipóteses do Estudo 
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A partir dos conceitos delimitados no levantamento bibliográfico foram 

estabelecidas cinco hipóteses, as quais foram usadas de base para a elaboração do 

roteiro semiestruturado para a etapa qualitativa da pesquisa e como referencial 

para as conclusões da mesma. São essas: 

- A população estudada, possui pouca capacidade de influenciar nas decisões 

políticas que os afetam. 

- As opções fornecidas pelo sistema atual não são capazes de representar o 

desejo da população. 

- Existem fatores relativos a intuição do indivíduo que são de igual, se não 

maior importância que as reflexões do mesmo para determinar em quem este irá 

votar. 

- Não existe acesso à informação decente, tanto sobre o funcionamento do 

sistema político quanto sobre os candidatos que nele atuam, de maneira a 

dificultar uma escolha racional por parte dos indivíduos. 

- O sistema existente hoje opera de maneira a, em conjunto com a 

organização social existente, reduzir a relevância da escolha racional como forma 

de ativamente participar das decisões do Estado. 

 

Resultados 

Partindo desses conceitos o presente estudo se baseou na ideia de que o 

Brasil, sendo uma república, objetiva, teoricamente, fornecer as ferramentas 

necessárias para que o cidadão seja representado nas decisões do governo e se 

aproximar de um ambiente democrático. 

Para avaliar a eficiência de tais ferramentas, ou seja, se o estado tem 

cumprido com seu papel e fornecido as oportunidades necessárias para 

participação democrática; foram usados nas análises da fase qualitativa os critérios 

dados por Dahl como referencial para determinar o quanto a demografia estudada 

se encontra inserida no processo democrático, focando-se principalmente em dois 

aspecto: Como se dá o acesso a informação para essa população e qual o nível de 

participação política disponível para os mesmos.  

Buscou-se verificar através das análises se esses comportamentos, tais como 

a cultura do mando e da subversão (SALES, T. 1996) trazida por Teresa Sales ainda 
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se fazem presente na população jovem da Rocinha, e como interferem nas 

motivações que esses moradores possuem por de trás do voto.  

Para realizar a análise final dessa pesquisa foram retomadas às hipóteses 

levantadas ao fim do levantamento bibliográfico para confrontá-las com os 

resultados da análise de conteúdo e da pesquisa quantitativa para então apresentar 

as considerações finais 

1ª- A população estudada possui pouca capacidade de influenciar nas 

decisões políticas que os afetam. 

A análise das entrevistas foi capaz de revelar aspectos importantes sobre a 

percepção que a população tem sobre o sistema político no qual estão inseridos. 

Percebe-se que entre os entrevistados a falta de representatividade é uma questão 

recorrente, o que acarreta em pouca fé no funcionamento do sistema atuante. Essa 

falta de fé no sistema também pode ser vista dentre os respondentes do 

questionário online. Apesar de avaliarem melhor a representação que possuem no 

cenário político esses foram claros ao expressar a falta de confiança que possuem 

para com os candidatos. 

Isso pode ou não estar relacionado a falta de menção a propostas específicas 

nas entrevistas, podendo esse ser um efeito direto da falta de ferramentas 

decentes para a participação no processo democrático (DAHL, R. 2001). No entanto 

é importante ressaltar que existe um sentimento claro apontando para o desejo de 

uma maior participação no sistema.  

      2ª- As opções fornecidas pelo sistema atual não são capazes de representar 

o desejo da população. 

A falta de candidatos e a coerção ao voto com base na necessidade de se 

escolher o “menos pior” também foram temas recorrente nas entrevistas 

presenciais. Essa percepção é reforçada com o resultado da pesquisa quantitativa, 

onde a maior parte dos respondentes concordaram totalmente com a afirmativa 

“Nunca houve ou haverá um político que me representa de forma satisfatória. 

3ª- Existem fatores relativos a intuição do indivíduo que são de igual, se não 

maior importância que as reflexões do mesmo para determinar em quem este irá 

votar. 

Não foi possível, a partir dos dados obtidos, extrair uma conclusão sólida 

sobre esse fator. Nas entrevistas presenciais dois dos entrevistados apontaram 
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amigos e familiares como possíveis influenciadores em suas decisões políticas. No 

entanto o resto dos entrevistados afirmaram justamente o contrário, que não se 

deixam influenciar em suas decisões políticas, o que condiz com o que se 

encontrou na etapa quantitativa. Quase 80% dos respondentes afirmaram não se 

deixarem influenciar em suas decisões políticas enquanto uma minoria afirma 

serem influenciados principalmente pela família e amigos. 

Determinar a extensão em que esse sentimento se reflete na maneira como 

suas decisões são formuladas usando os dados obtidos seria impossível, para isso 

seria necessário um estudo novo voltado para tal objetivo. O que tais dados podem 

apontar, no entanto, é para uma população que rejeita a ideia de ser diretamente 

influenciada em suas decisões políticas. Isso contrasta com os múltiplos relatos de 

entrevistados que apontam para parte da população que tomam suas decisões 

políticas diretamente a partir das opiniões de terceiros como líderes comunitários e 

familiares tidos como figuras de respeito. Isso por sua vez pode apontar para esse 

sentimento de individualismo para com a decisão de voto como um fenômeno 

recente, possivelmente advento do crescimento das mídias sociais como veículos 

de informação. 

4ª- “A população é mal informada, tanto sobre o funcionamento do sistema 

político quanto sobre os candidatos que nele atuam, de maneira a dificultar uma 

escolha racional por parte dos indivíduos.” 

O que a análise qualitativa nos revelou foi uma população que usa 

majoritariamente as redes sociais para se informar em termos gerais, com uma 

maior recorrência a meios tradicionais como televisão e jornais impressos quando 

buscam especificamente em política. Isso pode apontar para um certo nível de 

desconfiança para com as redes sociais em se tratando de obter informações 

relevantes sobre política. A pesar disso a influência das mesmas não é de forma 

alguma desprezível na obtenção de informação dos respondentes, com 46,92% 

desses usando o Facebook para obterem informações sobre política. Não é possível 

analisar a qualidade dessas informações em se tratando de capacitar o eleitor a 

tomar decisões racionais baseadas no cenário apresentado. No entanto é válido 

apontar para a possível relação ao sentimento de independência apresentado no 

item anterior e a ampla adesão aos novos meios de comunicação, em específico 

para com a população mais jovem. 
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5ª- O sistema existente hoje opera de maneira a, em conjunto com a 

organização social existente, reduzir a relevância da escolha racional como forma 

de ativamente participar das decisões do Estado. 

Percebeu-se claramente um sentimento de falta de representação por parte 

tanto dos cinco entrevistados quanto por parte dos que responderam o questionário 

online. Fatores como a falta de confiança nos candidatos e no sistema como um 

todo reduzem a capacidade de participação efetiva oferecida pelas ferramentas 

disponibilizadas para a população, resultando em uma percepção negativa do 

sistema democrático e a uma desconfiança generalizada para com os políticos  

 
Considerações finais 

Como base nos resultados obtidos, tanto na análise quantitativa quanto na 

análise qualitativa, o que se conclui sobre as motivações e critérios envolvidos na 

decisão de voto dos jovens adultos moradores da Rocinha é que as motivações são 

vagas e que existe um sentimento generalizado de desconfiança para com os 

candidatos envolvidos na disputa democrática. Apesar disso a visão pessimista não 

se traduz em falta de interesse, com múltiplas evidências apontando para uma 

população mais informada e interessada em participar mais ativamente do sistema 

na qual estão inseridas. 
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