
O que você pensa sobre aborto e ca-
samento gay? Qual o grau de con-
fiança que tem na polícia, nos po-

líticos, na família e na igreja? Partindo de
perguntas como essas, as formandas em So-
ciologia na PUC Mariana Gago, Michele Fer-
raz e Julia Ventura se lançaram à pesquisa
"Juventude, cultura cívica e cidadania". En-
tre 2004 e 2008, elas aplicaram um questio-
nário de mais de 40 perguntas a mil alunos
do ensino médio de 25 escolas particulares,
estaduais e federais de Zona Sul, Barra e Ti-
juca. O resultado é um retrato de parte da
juventude carioca, entre 16 e 18 anos.

De acordo com Angela Paiva, coordena-
dora da pesquisa e diretora do departamen-
to de Sociologia e Política da PUC, não hou-
ve grandes diferenças nas respostas de re-
gião para região da cidade — nem entre os
alunos de escolas privadas e os da rede pú-
blica de excelência (federais). Os dados
mostram que as opiniões mais diferentes es-
tão concentradas nas escolas estaduais. Um
exemplo: a maioria dos estudantes dessa es-
fera de ensino (56,4%) considera o aborto
um crime, enquanto 66,1% dos entrevistados
em colégios particulares e 63,8% em federais
o consideram um direito da mulher.

Outro tema polémico, o casamento gay,
também divide estudantes da rede estadual.
Apesar de 57,3% acharem que se trata de um
direito do casal, 42,7% tratam-no como uma
aberração ou um pecado. Respostas como
essas aparecem em menor proporção entre
alunos de instituições privadas.

— As respostas sobre aborto e casamento
gay mostram um conservadorismo muito
maior na escola pública, que está ligado à
questão religiosa, principalmente em rela-

ção às religiões evangélicas, que estão mui-
to mais presentes nessa esfera. Já nas outras
redes, essas questões estão ligadas aos direi-
tos humanos — compara Angela.

Um indício disso é o grau de confiança que
os estudantes têm ou não nas instituições. En-
quanto a maioria dos alunos das três redes con-
fia plenamente na família, mas tem pouca ou
nenhuma confiança nos políticos e na polícia,
as opiniões são divergentes em relação à igreja:
a maioria dos entrevistados em escolas esta-
duais tem muita (49%) ou alguma confiança
(26,1%) na igreja. Já nas duas outras esferas, as
respostas estão mais bem distribuídas.

O trabalho, financiado pela CNPq, será
apresentado por Angela, pela primeira vez,
no fim de outubro, no 34° Encontro Anual
da Associação Nacional de Pós Graduação
em Ciências Sociais (Anpocs).

— A pesquisa foi dividida em duas gran-
des etapas: uma quantitativa, na qual foram
aplicados os questionários; e outra qualita-
tiva, em que fomos às mesmas escolas e fi-
zemos 15 grupos focais, em que os estudan-
tes se reuniam para aprofundar a discussão
de algumas questões — explica Angela.

A professora diz que o resultado da pes-
quisa ainda é aplicável no final da primeira
década do século XXI, apesar de ter sido en-
cerrada em 2008:

— Se fizermos a pesquisa hoje com outro
alunos, os resultados serão bastante seme-
lhantes, desde que seja aplicada a mesma
metodologia na faixa etária.

A Megazine entrevistou cerca de 40 estu-
dantes, com idades entre 16 a 18 anos, das
três redes de ensino, com perguntas basea-
das na pesquisa. Confira algumas dessas opi-
niões nas páginas seguintes.
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