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Cultura cívica e participação política de ingressantes no Parlamento 

Jovem Brasileiro (2015 e 2016) 

 
Resumo: Relatório de pesquisa com os resultados de websurvey com os jovens ingressantes no 

Parlamento Jovem Brasileiro, nas turmas de 2015 e 2016. Os dados mostram que praticamente a 

metade dos ingressantes do PJB já possuem algum tipo de atuação no movimento estudantil, aqui 

incluídos grêmios escolares, instituições secundaristas e outras formas voluntárias de 

engajamento no meio escolar. Além disso, existe uma participação relevante desses jovens em 

ações de manifestações e protestos de rua, além de engajamento em ONGs ou ações filantrópicas 

e ainda um hábito de expressão de opiniões políticas nas redes sociais. Atingem menor proporção 

dos ingressantes, mas também merecem atenção a participação em atividades sociais de 

instituições religiosas e em associações comunitárias de bairro.  

 

Palavras-chave: Educação política; Cultura cívica; Juventude e política; Parlamento Jovem 

Brasileiro; Câmara dos Deputados; Poder Legislativo. 
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INTRODUÇÃO 

 Este relatório de pesquisa faz parte dos resultados do Grupo de Pesquisa O Poder 

Legislativo em busca de sintonia com a sociedade: as iniciativas de accountability informativa, 

participação e educação política, desenvolvido no âmbito do Centro de Formação, Treinamento e 

Aperfeiçoamento (CEFOR) da Câmara dos Deputados.  

 Este levantamento e a análise de dados foram realizados em continuidade à pesquisa 

denominada “Parlamento Jovem Brasileiro: engajamento e participação política dos egressos 

(2006 a 2014)”, que possui relatório quantitativo de pesquisa publicado com o mesmo título na 

Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados, disponível em: 

http://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/27719. No estudo anterior, foi realizado um 

survey online com egressos de edições anteriores do PJB, aplicado posteriormente à vivência 

oportunizada pelo projeto. Além do relatório citado, foi também produzida uma dissertação de 

mestrado utilizando aquela base de dados e que também está disponível na Biblioteca Digital: 

“Efeitos do Parlamento Jovem Brasileiro no comportamento político dos egressos (2006 a 2014)”. 

A dissertação apresenta análises quantitativas, por meio de técnicas descritivas e de inferência 

estatística, com o objetivo de estudar os efeitos dessa ação educativa na cultura cívica, no 

engajamento cívico e na participação política formal dos jovens egressos. Durante e após a 

conclusão desse trabalho de análise de dados, ficou evidenciada a necessidade de obtenção de 

dados anteriores à participação dos jovens, no sentido de identificar características de perfil e 

conhecer, de forma mais apurada, o comportamento político dos jovens que se interessam e são 

selecionados para participar do Parlamento Jovem Brasileiro.  

 A elaboração deste questionário (Anexo I) buscou manter os temas já contemplados no 

levantamento que abordou os egressos, no sentido de realizar comparações que favorecessem a 

análise de possíveis efeitos do PJB no comportamento de seus participantes, apesar de o estudo, 

até o momento, não ser longitudinal, ou seja, não analisa o comportamento dos mesmos 

participantes no decorrer do tempo. Este relatório considera todas as respostas oferecidas ao 

websurvey que intentou a realização de um censo com as turmas de 2015 e 2016 do PJB. Para 

obtenção da maior quantidade possível de respostas ao levantamento, os jovens que não 

responderam pela internet foram abordados pessoalmente na sua chegada à Câmara dos 

Deputados, no dia anterior ao início das atividades formativas, quando foi oferecida a 

oportunidade de resposta ao questionário em meio impresso. Esse esforço resultou na obtenção 

de 76 e 70 respondentes das turmas de 2015 e 2016, dentre um grupo de 78 ingressantes em 

cada edição, o que pode-se considerar suficiente para realização de análises comparativas 

http://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/27719
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quantitativas e também para análise de narrativas desse público em termos qualitativos, 

considerando-se, assim, o levantamento como um censo. 

 O Parlamento Jovem Brasileiro (PJB) é uma das iniciativas com maior tempo de atividade 

entre os projetos de educação política da Câmara dos Deputados, já que teve sua primeira edição 

em 2004. O PJB realiza uma simulação da atuação parlamentar, durante uma semana, no 2º 

semestre de cada ano, juntamente com atividades formativas, sempre direcionadas ao processo 

legislativo, ou seja, ao debate e à tomada de decisões coletivas. O público do PJB são jovens 

estudantes regularmente matriculados em escolas públicas ou privadas, entre 16 e 22 anos (2º e 

3º anos do ensino médio ou 3º e 4º do ensino médio e técnico integrado). O PJB foi idealizado pelo 

Deputado Federal Lobbe Netto (PSDB/SP) e criado como um projeto institucional da Câmara dos 

Deputados por meio da Resolução 12/2003. Apesar de alterações pontuais de procedimentos, 

seja na seleção ou nas atividades didáticas e de simulação, o PJB vem tendo uma constância de 

seus procedimentos e conteúdos, o que facilita uma análise histórica dos seus efeitos. Desde que 

foi criado, o PJB já teve 14 edições (2004 a 2017). 

A seleção dos jovens parlamentares é realizada por meio de um concurso nacional de 

redação de projetos de lei. Para a realização da seleção, a Câmara conta com a parceria do 

Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), que realiza a divulgação do processo 

seletivo e a coordenação da participação das secretarias. Nos estados, servidores são 

especialmente designados para a realização de uma pré-seleção das redações (quatro vezes o 

número de vagas por UF) para que, finalmente, uma comissão interna da Câmara dos Deputados 

selecione os jovens parlamentares. A simulação inclui eleição da Mesa Diretora, normalmente 

realizada no Plenário Ulysses Guimarães, palestra acerca de análise orçamentária, debate e 

votação dos projetos de cada jovem nas comissões temáticas, além de votação em plenário final 

das proposições selecionadas pelas Comissões e pelo Colégio de Líderes, sendo todas as 

atividades organizadas conforme o Regimento Interno do PJB, homologado pelo Ato da Mesa 

Diretora da Câmara nº 49/2004. 

Como forma de oferecer a oportunidade de outros pesquisadores realizarem suas 

próprias análises qualitativas ou de novas abordagens quantitativas, oferece-se acesso integral à 

base de dados da pesquisa, por meio de planilha em formato .xlsx, e documento de referência na 

Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados: bd.camara.leg.br. Permite-se a utilização dos dados 

sendo exigida unicamente a citação da autoria da pesquisa, com o seguinte formato: MARTINS, 

Lúcio Meireles; BARROS, Antonio Teixeira de. Cultura cívica e participação política de 

ingressantes no Parlamento Jovem Brasileiro (2015 e 2016), 38f. Relatório de Pesquisa. Centro 

de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados, Brasília, 2017. 
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Dessa forma, espera-se contribuir para estudos acadêmicos que abordam efeitos de 

projetos de educação política no comportamento e fornecer dados que possam servir de subsídio 

para a equipe que planeja e executa anualmente esse projeto institucional da Câmara dos 

Deputados, bem como aos parceiros institucionais que se envolvem no projeto. Este relatório 

apresenta primeiramente o perfil socioeconômico dos respondentes; em seguida, descreve os 

resultados de questões relacionadas à cultura cívica, como a confiança política, o apoio à 

democracia, o sentimento de representação política e o posicionamento dos jovens no espectro 

político. Na terceira parte do documento, aborda a participação política e, na quarta, o 

engajamento cívico. Essa categorização de diferentes formas de envolvimento com a política 

segue uma tipologia elaborada por Ekman e Amnå (2012), que foi traduzida e adaptada na 

dissertação de mestrado já citada e que tem o mesmo objeto: MARTINS, Lúcio Meireles. Efeitos 

do Parlamento Jovem Brasileiro no comportamento político dos egressos (2006 a 2014). Câmara 

dos Deputados, Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento (Cefor), 2017. pp. 33-36. 

Disponível em: http://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/33621 

1. PERFIL DOS RESPONDENTES 

 

1.1 Amostra dos respondentes por edição do PJB 

Ano Amostra (n) População (N) % 

2015 76 78 97,43% 

2016 70 78 89,74% 

Total 146 156 93,58% 

 

1.2 Distribuição da amostra por sexo 

Sexo Amostra (n) Percentual 

Feminino 62 42,47% 

Masculino 84 57,53% 

Total 146 100% 

 

 

http://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/33621
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1.3 Distribuição da amostra por idade 

 A idade dos ingressantes foi identificada com referência ao dia anterior ao início do PJB 

de cada edição analisada, ou seja, dias 20 de setembro de 2015 e 25 de setembro de 2016.   

Idade Amostra (n) % 

16 51 34,93% 

17 74 50,68% 

18 16 10,96% 

19 4 2,74% 

20 1 0,68% 

Total 146 100% 

 

1.4 Distribuição da amostra por escolaridade 

 O ano escolar identificado refere-se ao ano em curso, já que a seleção e a participação no 

PJB se dá durante o ano escolar, normalmente em setembro.  

Escolaridade Amostra (n) % 

2º ano do ensino médio 40 27,40% 

2º ano do técnico integrado ao ensino 
médio 

11 7,53% 

3º ano do ensino médio 77 52,74% 

3º ano do técnico integrado ao ensino 
médio 

14 9,59% 

4º ano do técnico integrado ao ensino 
médio 

4 2,74% 

Total 146 100% 
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1.5 Distribuição da amostra por tipo de escola 

Escola Amostra (n) % 

Escola pública 100 68,49% 

Escola particular 41 28,08% 

Escola gratuita ou com custo 
subsidiado por fundação ou ONG 

5 3,42% 

Total 146 100% 

 

1.6 Distribuição da amostra por Região do País 

Região Amostra (n) % 

Centro-Oeste 11 7,53% 

Nordeste 43 29,45% 

Norte 17 11,64% 

Sudeste 51 34,93% 

Sul 24 16,44% 

Total 146 100% 

 

1.7 Distribuição da amostra por tipo de cidade 

Tipo de cidade Amostra (n) % 

Capital ou região metropolitana 63 43,15% 

Interior 83 56,85% 

Total 146 100% 
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1.8 Distribuição da amostra por renda familiar 

Renda Amostra (n) % 

Até R$ 1.500 49 33,56% 

De R$ 1.500 a R$ 2.900 43 29,45% 

De R$ 2.900 a R$ 7.250 34 23,29% 

De R$ 7.250 a R$ 14.500 11 7,53% 

Acima de R$ 14.500 9 6,16% 

Total 146 100% 

 

1.9 Distribuição da amostra por religião 

Religião Amostra (n) % 

Católico ou cristão 71 48,63% 

Sem religião ou ateu 35 23,97% 

Evangélico ou protestante 28 19,17% 

Espírita ou espiritualista 7 4,79% 

Outros: Wicca, Mórmon, Budista 5 3,42% 

Total 146 100% 

 

2. CULTURA POLÍTICA 
 

 A temática da cultura política foi abordada a partir de questões sobre a confiança no Poder 

Legislativo, nos partidos políticos, nos deputados e senadores e nas leis do País. Neste relatório, 

apresentam-se, de forma descritiva, os resultados do levantamento atual, anterior à participação, 

e do realizado posteriormente, com egressos das turmas de 2006 a 20141. As temáticas de apoio 

                                                             

1A metodologia da pesquisa, sua quantificação e os dados, em formato aberto, podem ser 

acessados na Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados: MARTINS, Lúcio Meireles; BARROS, 

Antonio Teixeira de. Cultura cívica e participação política de ingressantes no Parlamento Jovem 
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à democracia, o sentimento de representação e a posição no espectro político não fizeram parte 

dos levantamentos anteriores.  

 

2.1. Confiança no Poder Legislativo 

Nível de confiança Pré-PJB 

2015 e 2016 

% Egressos pós-PJB 

2006 a 2014 

% 

muita confiança 19 13,01% 59 29,65% 

alguma confiança 90 61,64% 111 55,78% 

quase nenhuma confiança 31 21,23% 24 12,06% 

nenhuma confiança 6 4,11% 5 2,51% 

Total 146 100% 199 100% 

Média centesimal2 do grupo pré-PJB (2015 e 2016): 61,18. 

Média centesimal dos egressos pré-PJB3 e pós-PJB (2006 a 2014): 48,57 e 70,85.  

 

 

 

 

 

 

                                                             

Brasileiro (2015 e 2016), 28 f. Relatório de Pesquisa. Centro de Formação, Treinamento e 

Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados, Brasília, 2017. 

 

2Média centesimal obtida pela seguinte transposição: nenhuma confiança = 0, quase nenhuma = 

33,33, alguma confiança =66,66 e muita confiança = 100. O cálculo do Índice de Confiança Social 

do IBOPE utiliza cálculo semelhante, conforme pode ser verificado em: 

http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/Documents/ics_brasil.pdf 

3O nível de confiança antes e após o PJB foi questionado num mesmo momento posterior às 

participações no projeto para as edições de 2006 a 2014. 
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2.2 Confiança nos partidos políticos 

Nível de confiança Pré-PJB 

2015 e 2016 

% Egressos pós-PJB 

2006 a 2014 

% 

muita confiança 3 2,05% 24  12,06% 

alguma confiança 40 27,40% 103  51,76% 

quase nenhuma confiança 77 52,74% 51  25,63% 

nenhuma confiança 26 17,81% 21  10,55% 

Total 146 100% 199 100% 

Média centesimal do grupo Pré-PJB (2015 e 2016): 37,89. 

Média centesimal dos egressos pré-PJB e pós-PJB (2006 a 2014): 39,52 e 55,10. 

 

2.3 Confiança nos deputados federais e senadores 

 O questionário utilizado anteriormente trazia questão sobre a confiança na “atividade 

parlamentar”, o que, posteriormente, percebeu-se que se confundia com a confiança na própria 

instituição. Assim, decidiu-se pela alteração nesse novo questionário, impedindo essa 

comparação.   

Nível de confiança Pré-PJB 

2015 e 2016 

% 

muita confiança 7 4,79% 

alguma confiança 71 48,63% 

quase nenhuma confiança 54 36,99% 

nenhuma confiança 14 9,59% 

Total 146 100% 

Média centesimal do grupo Pré-PJB: 49,53. 
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2.4 Confiança nas leis aprovadas 

Nível de confiança Pré-PJB 

2015 e 2016 

% Egressos Pós-PJB 

2006 a 2014 

% 

muita confiança 13 8,90% 64  32,16% 

alguma confiança 92 63,01% 99  49,75% 

quase nenhuma confiança 33 22,60% 27  13,57% 

nenhuma confiança 8 5,48% 9  4,52% 

Total 146 100% 199 100% 

Média centesimal do grupo Pré-PJB: 58,44. 

Média centesimal dos egressos pré-PJB e pós-PJB: 52,25 e 69,84. 
 

2.5 Apoio à democracia 

A afirmação apresentada foi a seguinte: A democracia é preferível a qualquer outra forma 

de governo. 

Respostas Amostra (n) % 

Concordo 129 88,36% 

Não concordo 5 3,42% 

Não sei 12 8,22% 

Total 146 100% 

 

2.6 Aceitação a um governo autoritário 

A pergunta apresentada foi a seguinte: Em algumas circunstâncias, é preferível um regime 

autoritário, ou seja, uma ditatura, a um sistema democrático.  

Respostas Amostra (n) % 

Não concordo 127 86,99% 

Concordo 9 6,16% 

Não sei 10 6,85% 

Total 146 100% 
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2.7 Sentimento de representação política em relação aos deputados e senadores  

Respostas Amostra (n) % 

Sinto-me representado 12 8,22% 

Sinto-me representado em termos 68 46,58% 

Não me sinto representado 43 29,45% 

Não sei avaliar 23 15,75% 

Total 146 100% 

 

2.8 Posicionamento no espectro político 

A questão apresentada aos ingressantes foi a seguinte: Como você definiria sua posição 

ideológica em relação à política, tendo como referência a tradicional divisão esquerda e direita? 

Marque sua posição, considerando a seguinte escala – esquerda (mais próximo de 1) e direita 

(mais próximo de 7). 

Respostas Amostra (n) % 

1 16 3,24% 

2 32 12,96% 

3 27 16,40% 

4 45 36,44% 

5 9 9,11% 

6 11 13,36% 

7 6 8,50% 

Total 146 100% 

 

 

 



16 

 

3 – PARTICIPAÇÃO POLÍTICA FORMAL 
 

 O levantamento realizado após a participação no PJB de jovens das edições de 2006 a 

2014 indicou que 9,54% desse grupo já possuía filiação partidária quando participou do projeto, 

proporção que é sensivelmente superior à proporção de filiados jovens em geral. Neste 

levantamento, o grupo de ingressantes das turmas de 2015 e 2016 apresentam perfil semelhante 

em relação à filiação partidária, que pode acontecer formalmente a partir dos 18 anos, porém é 

também promovida pelos partidos políticos por meio de pré-filiação, que consiste no 

preenchimento de cadastro, posteriormente enviado para formalização. Contudo, quando 

perguntados se os jovens possuem alguma simpatia por siglas partidárias, ao todo, 39,04% 

descreveram seus partidos preferidos, num total de 19 diferentes agremiações, o que reflete a 

fragmentação partidária brasileira. Conforme conclusão já apresentada em artigo4 que analisou 

especificamente os dados sobre participação política do levantamento pós-PJB, os participantes 

possuem um perfil diferenciado em termos de comportamento e atitude política, o que é 

reforçado pelos dados de participação e interesse por partidos políticos, e também pelo 

engajamento cívico. 

 

3.1 Filiação ou pré-filiação partidária 

Respostas Amostra (n) % 

Não 137 93,84% 

Sim 9 6,16% 

Total 146 100% 

 

 

 

                                                             

4BARROS, A.T.; MARTINS, L.M. A educação legislativa influencia o comportamento político 

juvenil? Estudo sobre os egressos do Parlamento Jovem Brasileiro (2006-2014). Cadernos da 

Escola do Legislativo – v.18, n.29, jan/jun 2016. P.39. 
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3.2 Lista de partidos dos filiados 

 Apesar da resposta afirmativa de filiação de 9 ingressantes, um destes não descreveu 

nenhuma sigla.  

Respostas Amostra (n) % 

PT 3 2,05% 

PMDB 2 1,36% 

DEM 1 0,68% 

PDT 1 0,68% 

PHS 1 0,68% 

Total 8 5,47% 

 

3.3 Lista de partidos que o ingressante tem simpatia  

 Quando perguntados se teriam simpatia por algum partido político, 43 ingressantes 

indicaram apenas uma sigla, outros 9 indicaram duas e outros 5 indicaram três ou mais partidos 

políticos. A tabela a seguir apresenta todos os partidos citados e a quantificação do seu número 

de citações e o percentual em relação ao total de respondentes do levantamento (146). A lista de 

partidos aponta para uma maior preferência por partidos de centro-esquerda e tradicionalmente 

de esquerda, como PT, PSOL, PDT, PCdoB, PSB, Rede, PSTU e PCB, que somados representam 

32,85% dos ingressantes. Esse percentual praticamente coincide com o grupo de ingressantes 

que apontaram as posições de 1 a 3 na escala representativa do espectro político, com um total 

de 32,60%. Em contraponto a esse grupo, restam, na lista de citações a partidos políticos, 21,21% 

dos ingressantes que indicaram partidos de centro, centro-direita ou tradicionalmente de direita, 

entretanto, no levantamento do posicionamento no espectro político, o percentual dessas 

posições (4 a 7) é de 67,41%. Essa disparidade pode indicar uma baixa identificação partidária 

dos jovens com os partidos de centro e de direita, e, concomitantemente, uma atuação estratégica 

dos partidos de esquerda na formação de quadros políticos jovens. Cruzamentos das respostas 

sobre o posicionamento no espectro político e a citação aos partidos preferidos podem oferecer 

uma análise mais apurada sobre esse tema.  
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Respostas Amostra (n) % 

PT 21 14,38 

PSOL 14 9,59 

PSDB  6 4,11 

PMDB 6 4,11 

DEM 4 2,74 

PV 4 2,74 

PDT 3 2,05 

PSB 3 2,05 

PSC 3 2,05 

PCdoB 3 2,05 

REDE 2 1,37 

NOVO 2 1,37 

PSL 2 1,37 

PSTU 1 0,68 

PHS 1 0,68 

PTdoB 1 0,68 

PPS 1 0,68 

PCB 1 0,68 

PRB 1 0,68 

Total 79 54,06% 

 

3.4 Participação política por meio do voto na eleição anterior ao PJB 

 Foi perguntado ao ingressante no PJB se ele votou nas últimas eleições ou, se não, por 

decisão própria de não participar, por estar ausente do domicílio ou por não possuir ainda o título 

de eleitor. A fim de interpretar de forma mais apurada esses dados, principalmente devido ao 

grande percentual de jovens que ainda não tinham título de eleitor, mesmo já tendo a idade 

mínima (16 anos), optou-se por fazer nova quantificação considerando-se também a data de 

nascimento, o que permite identificar aqueles que se encontravam na faixa do voto facultativo 

(16 a 18 anos) e decidiram não votar.  
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Respostas Amostra (n) % 

Não, porque decidi não participar 5 3,42% 

Não, porque estava ausente de onde voto 3 2,05% 

Não, porque não tinha título de eleitor 121 82,88% 

Sim 17 11,64% 

Total 146 100% 

 

3.5 Idade mínima para participação nas eleições 

 Essa verificação dos dados indica que parte significativa dos ingressantes no PJB não 

participaram da eleição de 2014, mesmo já tendo a idade mínima para votar – 27,39%.  

Respostas Amostra (n) % 

Não tinha idade mínima 87 59,58% 

Tinha idade mínima, mas não votou 40 27,39% 

Tinha idade mínima e votou 17 11,64% 

Justificou a ausência 2 1,36% 

Total 146 100% 

 

3.6 Participação em campanhas eleitorais 

 Foi perguntado aos ingressantes se já haviam participado de alguma campanha eleitoral 

e, por múltiplas escolhas, se seus familiares já haviam participado. Como forma de facilitar a 

análise, foram agrupadas as respostas que incluíam pessoas do núcleo familiar mais próximo (pai, 

mãe e irmãos) e outro grupo com os demais parentes (avós, tios e primos). Dessa forma, os 

respondentes que apontaram a participação de familiares mais próximos podem também ter 

incluído outros parentes, contudo aqueles quantificados no segundo grupo excluem o núcleo 

familiar. Esse mesmo formato de questão e de agrupamento se repete em outras formas de 

participação nos itens 3.7, 3.8 e 3.9.  

 Os dados a seguir apontam para uma certa proximidade dos ingressantes no PJB com 

atividades típicas da política formal, com ênfase para a participação em campanhas eleitorais. 
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Nesse quesito, praticamente a metade dos ingressantes já teve algum familiar atuando em 

campanhas política. Essa proximidade também acontece em relação ao envolvimento de 

familiares com ações sindicais com 33,56% dos ingressantes.  

Respostas Amostra (n) % 

Não 74 50,68% 

Sim (pai, mãe ou irmãos) 36 24,66% 

Sim (avô/avó, tios ou primos) 36 24,66% 

Total 146 100% 

 

3.7 Candidatura a cargos políticos 

Respostas Amostra (n) % 

Não 106 72,60% 

Sim (pai, mãe ou irmãos) 6 4,11% 

Sim (avô/avó, tios ou primos) 34 23,29% 

Total 146 100% 

 

3.8 Exercício de cargo político 

Respostas Amostra (n) % 

Não 123 84,25% 

Sim (pai, mãe ou irmãos) 4 2,74% 

Sim (avô/avó, tios ou primos) 19 13,01% 

Total 146 100% 
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3.9 Participação em sindicatos 

Respostas Amostra (n) % 

Eu participo e tenho familiares que também participam 2 1,37% 

Não, nem eu nem familiares participam 97 66,44% 

Tenho familiares que participam 47 32,19% 

Total 146 100% 

 

4 – ENGAJAMENTO CÍVICO 
 

 O engajamento no movimento estudantil é uma característica relevante em relação aos 

jovens que se interessam e que são selecionados para o PJB, já que o levantamento pós-PJB (2006 

a 2014) identificou uma atuação anterior de 51,25% e, neste survey (2015 e 2016), 56,16% dos 

jovens indicaram que participam.  

4.1 Engajamento em movimento estudantil 

Respostas Amostra (n) % 

Não 64 43,84% 

Sim 82 56,16% 

Total 146 100% 

 

4.2 Engajamento em manifestações, protestos e greves  

 No levantamento com egressos, 38,19% indicaram que já haviam participado de 

protestos de rua antes de participar do PJB, já após, 45,72% participaram ao menos uma vez. De 

forma congruente com conclusões de estudos anteriores a partir desse objeto de pesquisa, pode-

se considerar que também esse público busca formas diretas de participar da política, ou seja, por 

meio de formas de expressão e agrupamento que, em grande medida, não dependem de partidos 

políticos ou não tem essas instituições como intermediárias para a participação. A atuação 

voluntária em ONGs ou na filantropia de 41,78% desses ingressantes, com o registrado no item 

4.4, também reforça essa percepção de uma tendência à atuação em ações cívicas e políticas que 

podem apresentar resultados diretos e visíveis à juventude. 
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Respostas Amostra (n) % 

sim 74 50,68% 

não 72 49,32% 

Total 146 100% 

 

4.3 Engajamento em associações comunitárias de bairro 

Respostas Amostra (n) % 

Eu participo e tenho familiares que também participam 13 8,90% 

Eu participo, mas meus familiares não 10 6,85% 

Não, nem eu nem familiares participam 95 65,07% 

Tenho familiares que participam 28 19,18% 

Total 146 100% 

 

4.4 Engajamento em organizações não governamentais, filantrópicas ou 

voluntariado 

Respostas Amostra (n) % 

Eu participo e tenho familiares que também participam 31 21,23% 

Eu participo, mas meus familiares não 30 20,55% 

não, nem eu nem familiares participam 60 41,10% 

Tenho familiares que participam 25 17,12% 

Total 146 100% 

 

4.5 Participação de atividades sociais de igrejas e entidades religiosas, como 

retiros, encontros de jovens ou de casais 

 De forma congruente com o levantamento realizado junto aos egressos que identificou 

esse hábito em 31,65%, os ingressantes de 2015 e 2016 têm 36,30% de participantes em 

atividade sociais de igrejas, o que exclui a simples frequência a celebrações. Reafirma-se, nesse 
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caso, a possibilidade de influência dessas instituições na formação e no posicionamento político 

dos jovens.  

Respostas Amostra (n) % 

Eu participo e tenho familiares que também participam 41 28,08% 

Eu participo, mas meus familiares não 12 8,22% 

não, nem eu nem familiares participam 47 32,19% 

Tenho familiares que participam 46 31,51% 

Total 146 100% 

 

4.6 Expressão de opinião política em redes sociais 

 Entre os egressos, 29,64% indicaram que já tinham o hábito de compartilhar opiniões 

políticas em redes sociais e, na data da pesquisa, 60,80%. Nesse levantamento, as circunstâncias 

desse público demandaram outro formato da questão e demonstra que grande parte dos 

ingressantes tem alguma frequência nesse comportamento de expor posições políticas nas redes, 

o que pode ser verificado pela somatória daqueles que afirmaram ‘ser frequente’ e ‘de vez em 

quando’ esse hábito – 50,68%. Há que se considerar nessa análise a renda familiar dos 

participantes, 33,56% com até R$ 1.500,00 e outros 29,45% de até R$ 2.900,00. Outro fator de 

influência nesse resultado é o grande percentual de jovens que vêm de cidades do interior 

(56,85%), o que provavelmente influencia na possibilidade de acesso à internet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respostas Amostra (n) % 

sim, frequentemente 39 26,71% 

sim, de vez em quando 35 23,97% 

sim, mas raramente 32 21,92% 

não 40 27,40% 

Total 146 100% 
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5 – EDUCAÇÃO POLÍTICA 
 

5.1 Visita a órgão do Poder Legislativo (níveis federal, estadual ou municipal) 

Respostas Amostra (n) % 

sim 87 59,59% 

não 59 40,41% 

Total 146 100% 

 

5.2 Circunstâncias em que os ingressantes visitaram casas legislativas 

 Ao serem questionados se já haviam visitado alguma casa legislativa, 87 (59,58%) jovens 

afirmaram em questão fechada que sim. Já em questão aberta que solicitou a descrição de como 

se deu essa visita, 81 (55,47%) preencheram algum motivo. Apesar desse grande percentual de 

respostas, muitos dos textos trouxeram pouco detalhamento das razões da visita, o que dificulta 

uma categorização das respostas, assim, por meio de uma leitura superficial é possível identificar 

algumas motivações. As escolas desses educandos promovem visitas a câmaras de vereadores e 

a assembleias como atividade didática, além também de ter sido identificada uma visita ou 

manifestação mobilizada pela escola para obtenção de melhorias na unidade educacional.  

Programas institucionais e turísticos de visitação de assembleias e do Congresso Nacional 

foram também citados. É interessante destacar que visitas espontâneas às casas legislativas 

também são comuns, para acompanhamento de eventos e audiências, de votações relevantes ou 

mesmo para acompanhar o processo de cassação de um prefeito. Outro motivo que aproxima os 

ingressantes das casas legislativas são os projetos institucionais de educação política, conhecidos 

como parlamento jovem, no âmbito estadual, e câmara mirim ou vereador jovem, no âmbito 

municipal. Transcrevem-se, a seguir, respostas que exemplificam essa análise: 

“Fui através do colégio, este ano. A visita foi maravilhosa, podemos compartilhar alguns 

momentos em que Deputados estavam discursando em plena Assembléia. Antes disso, 

tivemos uma pequena explanação sobre qual a diferença entre os Poderes, quais as suas 

funções e porque deveríamos fazer parte da política, pela sua importância.” 

“Desde que cheguei em Brasília (2014), vou ao Congresso Nacional, no mínimo, 4 vezes 

por mês. As atividades realizadas diferem bastante: desde idas a Seminários e Congressos 

até idas a Comissões e ao Plenário.” 
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“Foi uma visita rápida à Câmara dos Vereadores da cidade onde eu estudo: Presidente 

Prudente. Nós estávamos aguardando a votação de um requerimento apresentado pela 

direção da nossa escola ao poder legislativo municipal, que dispunha sobre a extensão do 

sistema de wi-fi para a instituição de ensino que componho. A visita foi extremamente 

empolgante e animadora, pois conhecemos de perto o trabalho dos vereadores e o 

funcionamento do Legislativo.” 

“Estava passando por Brasília e decidi visitar o congresso, visitando o Plenário com visita 

guiada. Na câmara da minha cidade, frequentei durante os dois anos que participei da 

Câmara Mirim e do Parlamento Jovem Mineiro. ” 

“A visita foi à Câmara de Vereadores do município de Cordeiro, RJ. O objetivo foi 

acompanhar, junto com o meu pai, uma sessão para definir a cassação do então prefeito 

da cidade.” 

5.3 Educação política na escola 

 A maioria dos ingressantes, 58,22%, consideram que não tiveram educação política na 

escola, entretanto, ao serem perguntados se alguns temas de uma lista foram abordados em sala 

de aula, apenas 10 educandos (6,85%) afirmaram não se lembrar de aulas sobre as temáticas, 

conforme apresentado no item 5.4. 

 

Respostas Amostra (n) % 

não 85 58,22% 

sim 61 41,78% 

Total 146 100% 

 

5.4 Temas da política em sala de aula 

 O formato dessa questão foi de múltipla escolha, o que gerou uma diversidade de 

combinações de temas, porém destacou-se com percentual representativo (34,93%) a resposta 

com todos os temas listados, o que se aproxima do quantitativo de respostas afirmativas ao item 

anterior (5.3). Pode-se considerar que há uma certa dúvida dos ingressantes em relação ao que 

tipo de atividade ou conteúdo pode ser considerado como educação política, já que ao menos 

alguns temas relevantes são abordados em grande proporção, como democracia, eleições e 
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funções dos três Poderes, entretanto as respostas ao item 5.3 apontam para uma possível 

dissonância entre o que é oferecido nas escolas e o que os ingressantes esperam como formação 

em educação política.  

Temas Amostra (n) % 

Não me lembro desses temas 10 6,84% 

Todos esses temas 51 34,93% 

 

Democracia 122 83,56% 

Eleições 53 36,30% 

Funções dos três Poderes 47 32,19% 

Representação política 38 26,02% 

Sistema político 33 22,60% 

Poder Legislativo 23 15,75% 

 

A resposta negativa para a lembrança sobre os temas e aquelas que incluíram todos os 

temas estão apresentadas na sua totalidade. Já as indicações pontuais de temas foram  

quantificadas de forma cumulativa, excluindo-se apenas aquelas respostas que marcaram todos 

os temas listados.  

 

5.5 Descrição das atividades de educação política nas escolas 

 Alguns dos jovens que ingressam no PJB já passaram por iniciativas de educação política 

que envolvem as escolas e outras instituições e que têm características semelhantes ao PJB, como 

o Projeto MINIONU, que é coordenado, no Brasil, pela PUC Minas, e o Parlamento Juvenil do 

Mercosul. Iniciativas das Assembleias Legislativas de Minas Gerais, São Paulo, Paraíba e Roraima 

e, no nível federal, do Senado Federal também fazem parte da experiência de ingressantes no PJB, 

além de projetos de câmaras municipais de vereadores. Uma iniciativa do TSE de realização de 

palestras também foi lembrada: “Foi ministrada uma palestra em que advogados e profissionais 

do TSE do meu estado entregaram broches, bandeiras e informativos sobre voto consciente.” 

A atuação em grêmios estudantis, representação de classe, conselho escolar e movimento 

secundarista foi descrita como processos de educação política. Foram mencionados conteúdos 
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formais das disciplinas de sociologia, “redação”, filosofia e história, e também atividades práticas 

de simulação de candidaturas e eleições como método educacional.  

Numa das respostas, outro projeto de educação para a democracia, da Câmara dos 

Deputados, foi mencionado: “Projeto Parlamento Sou Eu, desenvolvido pelo professor Denilson 

Melo, que participou em 2015 do programa Missão Pedagógica no Parlamento”.  

 Evidenciam-se três principais tipos de experiências de educação política descritas: um 

institucional de projetos de simulação parlamentar externo às escolas, mas que as envolvem em 

alguma medida, outra voluntária e relacionada ao movimento estudantil no âmbito interno das 

unidades educacionais e mais um, de conteúdos disciplinares e de ações pontuais, como palestras, 

debates e simulações em sala de aula. Considerando-se esses três tipos encontrados, segue abaixo 

uma quantificação dessas categorias a partir das 61 respostas oferecidas à questão. No todo, 14 

respostas foram consideradas em mais de uma categoria. O percentual da tabela evidencia o 

percentual da presença da categoria em relação ao total de respondentes do levantamento (146).  

Respostas Amostra (n) % 

Conteúdo ou prática oferecido pelas escolas (debates, simulações, 
palestras e conteúdos disciplinares) 

39 26,71% 

Ações do movimento estudantil (grêmios, movimento secundarista 
e ações voluntárias) 

20 13,69% 

Projetos de educação política externos (Parlamento Jovem 
Estadual, municipal, MINIONU e Jovem Senador) 

18 12,32% 

Total 77 52,72% 

 

6 –NÍVEL DE INFLUÊNCIA PARA INSCRIÇÃO NO PJB 
 

 Nas três perguntas quantificadas a seguir, buscou-se identificar se a família, os amigos ou 

professores tiveram algum nível de influência na decisão de participar do PJB. Numa escala de 0 

(nenhuma influência) até 3 (muita influência), os ingressantes indicaram que a maior influência 

para a decisão foi exercida pelos professores, já que 60,96% indicaram os níveis 2 e 3 da escala. 

Em menor grau também percebe-se alguma influência de amigos e familiares, porém com menor 

proporção na soma dos dois níveis superiores, 34,24% e 39,04%, respectivamente. Essas 

respostas são congruentes com o método de divulgação do projeto, que se utiliza da rede de 

contatos do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) para difusão da iniciativa.  
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6.1 Família 

Nível de influência Amostra (n) % 

0 71 48,63% 

1 25 17,12% 

2 33 22,60% 

3 17 11,65% 

Total 146 100% 

 

6.2 Amigos 

Nível de influência Amostra (n) % 

0 64 43,84% 

1 25 17,12% 

2 31 21,23% 

3 26 17,81% 

Total 146 100% 

 

6.3 Professores 

Nível de influência Amostra (n) % 

0 32 21,92% 

1 25 17,12% 

2 28 19,18% 

3 61 41,78% 

Total 146 100% 
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CONCLUSÕES 

Os dados desta nova rodada do survey com participantes do Parlamento Jovem Brasileiro 

trouxeram informações importantes para a compreensão do perfil desse público e contribuem 

para a solução de um questionamento que surgiu durante a análise dos dados da primeira rodada 

do levantamento com os egressos das edições de 2006 a 2014. Havia uma preocupação acerca da 

técnica de coleta envolvendo o momento da realização dessas questões, devido aos diferentes 

tempos decorridos para cada edição, e também uma dúvida mais complexa acerca de qual o perfil 

anterior à participação em termos de cultura cívica e participação política. Contudo, percebeu-se 

que nas temáticas que puderam ter questões repetidas, como acerca da confiança política no 

Poder Legislativo, partidos políticos e nas Leis, além de questões do engajamento cívico e 

participação política, o perfil verificado, em formato de censo, dos ingressantes (2015 e 2016) 

assemelha-se, em grande medida, ao que foi descrito no levantamento das edições anteriores, a 

partir de levantamento por amostragem.  

Em termos de perfil socioeconômico, constata-se uma certa paridade no fator sexo, como 

verificado em outros levantamentos, com leve maioria de homens. O público atendido pelo PJB 

tem tido uma maioria de provenientes de cidades do interior, em contraste com capitais e regiões 

metropolitanas, somando 56,85% neste survey e 60,30% no estudo anterior realizado por 

amostragem. Maioria que também é verificada de educandos de escolas públicas, 68,49%, e de 

famílias com renda de até R$ 2.900,00, que somam 63,01% dos ingressantes nessas edições de 

2015 e 2016.  

Praticamente a metade dos ingressantes e egressos do PJB já possuem algum tipo de 

atuação no movimento estudantil, aqui incluídos grêmios escolares, instituições secundaristas e 

outras formas voluntárias de engajamento no meio escolar. Além disso, existe uma participação 

relevante desses jovens em ações de manifestações e protestos de rua, além de engajamento em 

ONGs ou ações filantrópicas e ainda um hábito de expressão de opiniões políticas nas redes 

sociais. Envolve menor proporção dos ingressantes, mas também merece atenção, a participação 

em atividades sociais de instituições religiosas e associações comunitárias de bairro.  

É alto o percentual de respondentes que indicaram que ‘não’ tiveram ‘educação política’ 

na escola (58,22%), porém, quando listados temas amplos e relevantes para a política nacional, 

como democracia, eleições e funções dos três Poderes, uma ampla maioria indicou que já foram 

abordados em sala de aula. Provavelmente, essa percepção dissonante pode relacionar-se ao 

perfil conteudista e focado nas disciplinas tradicionais e exigidas nos vestibulares, o que oferece 
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pouco espaço para os ‘temas transversais’ da Lei de Diretrizes e Bases, entre eles a política. O 

grande quantitativo de respostas negativas pode indicar também que os estudantes percebem 

que apenas tratar de temas da política, de forma esporádica, não atende à necessidade que eles 

têm de compreensão desse vasto e complexo campo. Por outro lado, ao serem perguntados em 

questão aberta quais atividades de educação política já vivenciaram na escola, uma diversidade 

de iniciativas foi identificada, desde ações pontuais, como palestras, simulações e debates, mas 

também a própria atuação voluntária no movimento estudantil e em projetos realizados pelas 

universidades, assembleias legislativas e câmaras municipais de vereadores.  

Evidencia-se que um grupo relevante dos ingressantes possui tendência a se posicionar 

na esquerda e centro-esquerda do espectro político, tendo preferência por partidos que 

tradicionalmente representam esse posicionamento e que comumente têm forte atuação na 

formação de quadros jovens, com destaque para o PT e PSOL. Os jovens que se posicionam mais 

ao centro e à direita preferem partidos como PSDB, PMDB e DEM, e também demonstram 

simpatia por uma ampla gama de siglas com menor representatividade. Com relação ao 

sentimento de representação política, o grupo de ingressantes dessas duas edições se divide e 

parte relevante não se sente representada pelos atuais deputados e senadores (29,45%).  

Apesar de um massivo apoio à democracia como melhor forma de governo, pouco mais 

de 10% dos ingressantes ou aceitariam um regime autoritário ou não souberam se posicionar 

sobre a asserção de que regime autoritário seria preferível ‘em certas circunstâncias’. Outro 

ponto importante do levantamento abordando ainda a cultura política, é o baixo nível de 

confiança no Poder Legislativo, nos parlamentares federais e nas Leis, e numa média ainda 

inferior nos partidos políticos. Esse quadro de desconfiança pode se relacionar também à decisão 

de 27,39% dos ingressantes que, apesar de ter a idade mínima, decidiram não votar na eleição de 

2014, o que se torna mais significativo ao se verificar que 59,58% não tinham a idade mínima 

para participar daquele pleito, ou seja, entre aqueles que tinham a possibilidade de votar 

(40,42%), a maioria optou por não fazê-lo.  
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ANEXO I – QUESTIONÁRIO 
 

1 – Você já participou de atividades de educação política na(s) escola(s) em que estudou?   

(  ) sim   (  ) não 

2 – Caso respondeu sim, pode descrever de forma resumida as atividades de educação política 

que a escola já promoveu ou outra atividade de simulação parlamentar que tenha participado? 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

3 – Você se lembra de aulas que incluíram os temas listados abaixo? Você pode marcar mais de 

uma resposta, caso se lembre de aulas que trataram desses assuntos ou marcar apenas a 

resposta negativa. 

(  ) sim, eleições (  ) sim, democracia  (  ) sim, representação política  (  ) sim, sistema político   

(  ) sim, funções dos três Poderes da União  (  ) sim, Poder Legislativo    

(  ) não me lembro de aulas que abordaram esses temas  

4 – Você participou ou participa de política estudantil - liderança escolar, grêmios, centros 

acadêmicos? 

(  ) sim   (  ) não 

5 – Você já participou de manifestações, greves ou mobilizações promovidas por entidades 

juvenis ou estudantis? 

(  ) sim  (  ) não 

6 – Você já visitou pessoalmente alguma câmara de vereadores, assembleia legislativa ou o 

Congresso Nacional?   

(  ) sim  (  ) não 

7 – Caso respondeu sim na questão anterior, descreva como foi a visita: 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

8 - Você tem familiares que já exerceram ou exercem cargo político (vereador, prefeito, 

deputado estadual ou federal, etc.)? Você pode marcar mais de uma das alternativas abaixo. 

(  ) não  (  ) sim, pai  (  ) sim, mãe  (  ) sim, irmão/irmã  (  ) sim, tio/primo  (  ) sim, avô/avó 

9 - Você tem familiares que já participaram de campanhas eleitorais para a divulgação de 

alguma candidatura? Você pode marcar mais de uma das alternativas abaixo. 

(  ) não  (  ) sim, pai  (  ) sim, mãe  (  ) sim, irmão/irmã  (  ) sim, tio/primo  (  ) sim, avô/avó 
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10 - Você tem familiares que já se candidataram a algum cargo político (vereador, prefeito, 

deputado estadual ou federal, etc.)? Você pode marcar mais de uma das alternativas abaixo. 

(  ) não  (  ) sim, pai  (  ) sim, mãe  (  ) sim, irmão/irmã  (  ) sim, tio/primo  (  ) sim, avô/avó 

11 – Nas conversas com seus familiares, você considera que a política é assunto tratado: 

(  ) frequentemente (  ) de vez em quando (  ) raramente  (  ) nunca 

12 – Nas conversas com seus amigos, você considera que a política é assunto tratado:  

(  ) frequentemente (  ) de vez em quando (  ) raramente  (  ) nunca 

13 – Você já participou de mobilizações políticas por alguma causa ou objetivo coletivo? 

Descrever de forma resumida como foram essas atividades: 

14 – Você ou alguém da sua família participa de associações comunitárias de bairro? 

(  ) não, nem eu nem familiares participam  (  ) tenho familiares que participam    

(  ) eu participo, mas meus familiares não    (  ) eu participo e tenho familiares que também 

participam 

15 – Você ou alguém da sua família participa de organização não governamental, instituições 

filantrópicas ou projetos de voluntariado? 

(  ) não, nem eu nem familiares participam  (  ) tenho familiares que participam    

(  ) eu participo, mas meus familiares não    (  ) eu participo e tenho familiares que também 

participam 

16 – Você ou alguém da sua família participa de atividades sociais promovidas por igrejas e 

entidades religiosas? Aqui não se incluem os cultos e celebrações habituais, mas sim a 

participação em atividades como organização de eventos, retiros ou encontros de jovens ou de 

casais, por exemplo. 

(  ) não, nem eu nem familiares participam  (  ) tenho familiares que participam    

(  ) eu participo, mas meus familiares não    (  ) eu participo e tenho familiares que também 

participam 

17 – Você ou alguém da sua família participa de sindicatos ou associações de trabalhadores? 

(  ) não, nem eu nem familiares participam  (  ) tenho familiares que participam    

(  ) eu participo, mas meus familiares não    (  ) eu participo e tenho familiares que também 

participam 

18 – Qual a sua opinião sobre a política brasileira? O que você acha que funciona bem e o que 

funciona mal no sistema político? 
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______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

19 - Você considera que sua decisão de se inscrever no PJB teve alguma influência de sua 

família? 

Marque o nível na escala a seguir: 

      0      1    2   3 

Nenhuma  (  )   (  )  (  )  (  )  Muita  

20 - Você considera que sua decisão de se inscrever no PJB teve alguma influência de seus 

amigos? 

      0      1    2   3 

Nenhuma  (  )   (  )  (  )  (  )  Muita 

21 - Você considera que sua decisão de se inscrever no PJB teve alguma influência de seus 

professores? 

      0      1    2   3 

Nenhuma  (  )   (  )  (  )  (  )  Muita 

22 - Indique como você se informa sobre política. Você pode marcar uma ou mais alternativas. 

(  ) pelos jornais e revistas (impressos) 

(  ) pelo rádio 

(  ) pela televisão 

(  ) pela internet (portais de notícias e blogs) 

(  ) pelas redes sociais 

23 - Você publica ou compartilha opiniões sobre política em redes sociais? 

(  )  não  (  ) sim, frequentemente   (  ) sim, de vez em quando   (  ) sim, mas raramente 

24 - Sobre o noticiário político nas principais emissoras de televisão, considere as seguintes 

afirmações: 

 Concordo Não concordo 

O noticiário é como um espelho da realidade política.  (  ) (  ) 

A imparcialidade na elaboração dos textos e conteúdos é 

predominante no noticiário.  
        (  )  (  ) 
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Como os jornalistas e editores podem escolher certos enfoques 

e temas, é melhor não confiar plenamente nas informações. 
(  ) (  ) 

É necessário sempre procurar outras fontes para se informar, 

além do noticiário televisivo.  
(  ) (  ) 

Não necessito tanto dos noticiários porque posso buscar na 

internet as informações sobre política.  
(  ) (  ) 

O noticiário apresenta conteúdos de forma muito superficial, 

sem explicar os interesses envolvidos nas questões.  
(  ) (  ) 

 

25 - Qual é o seu nível de confiança? 

 Nenhuma 

confiança 

Quase 

nenhuma 

confiança 

Alguma 

confiança 

Muita 

confiança 

No Poder Legislativo (  ) (  ) (  ) (  ) 

Nos partidos políticos           (  )  (  ) (  ) (  ) 

Nos deputados e senadores (  ) (  ) (  ) (  ) 

Nas leis aprovadas pelos parlamentares (  ) (  ) (  ) (  ) 

 

26 - Marque abaixo o seu nível de conhecimento sobre as funções e atribuições dos 

parlamentares e da Câmara dos Deputados: 

Nenhum 

conhecimento 

Pouco 

conhecimento 

Nível médio de 

conhecimento 

Nível elevado de 

conhecimento 

(  ) (  ) (  ) (  ) 

 

27 - Considere as seguintes afirmações: 

 Concordo Não 

concordo  

Não sei 

A democracia é preferível do que qualquer outra forma de 

governo. 

(  ) 
(  ) (  ) 

Em algumas circunstâncias, é preferível um regime autoritário, 

ou seja, uma ditatura, a um sistema democrático.   
        (  )  (  ) (  ) 
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28 - Você votou nas eleições de 2014 para Presidente, Governador, Deputados Federais e 

Senadores? 

(  ) sim   (   ) não, porque estava ausente de onde voto 

(  ) não, porque não tinha título de eleitor  (  ) não, porque decidi não participar 

29 - Como você definiria sua posição ideológica em relação à política, tendo como referência a 

tradicional divisão esquerda e direita? Marque sua posição, considerando a seguinte escala – 

esquerda (mais próximo de 1) e direita (mais próximo de 7). 

                1      2      3     4      5     6     7 

esquerda  (  )  (  )   (  )   (  )   (  )  (  )  (  )  direita  

30 - Você se sente representado pelos  Deputados Federais e Senadores de seu Estado? 

(  ) me sinto representado   (  )  me sinto representado em termos    

(  ) não me sinto representado    (  ) não tenho informações suficientes para analisar    

31 -  Você é filiado(a) a algum partido político?  

(  ) sim   (  ) não 

32- Caso seja filiado, a qual partido? Escreva o nome ou a sigla. 

___________________________ 

33 – Caso não seja filiado, simpatiza especialmente com as ideias de algum partido? Qual a sigla? 

___________________________ 

34 – Sexo: (  ) Masculino   (  ) Feminino 

35 – Data de nascimento dia/mês/ano: 

___/___/_____ 

36 – Qual ano você está cursando no ensino médio ou técnico integrado? 

(  ) 2º ano do ensino médio 

(  ) 3º ano do ensino médio 

(  ) 2º ano do técnico integrado ao ensino médio 

(  ) 3º ano do técnico integrado ao ensino médio 

(  ) 4º ano do técnico integrado ao ensino médio 

37 – Tipo de escola em que estuda atualmente: 
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(  ) escola pública   (  ) escola particular   (  ) escola gratuita ou com custo subsidiado por 

fundação ou ONG 

38 – Moradia 

(  ) moro sozinho ou moro com irmãos ou amigos 

(  ) moro com meus pais ou avós 

39 – Cidade/Estado que mora: ________________ 

40 – Você considera sua cidade como:  

(  ) capital   (  ) interior 

41 -  Marque sua renda familiar, caso more com os pais, e renda pessoal, caso more sozinho: 

(  ) até R$ 1.500 

(  ) de R$ 1.500 a R$ 2.900 

(  ) de R$ 2.900 a R$ 7.250 

(  ) de R$ 7.250 a R$ 14.500 

(  ) acima de R$ 14.500 

42 – Religião: 

(  ) católico   (  ) evangélico   (  ) espírita  (  ) religião de matriz africana   (  ) sem religião 

(  ) outra religião, descreva: ____________ 

43 – Seu nome (precisamos saber seu nome para ter certeza de quem respondeu a pesquisa. A 

divulgação dos resultados não identificará os nomes dos participantes): 


