
Colóquio Internacional “Mídia, Corrupção e Novas Tecnologias” Brasil e Portugal em

Perspectiva Comparada

Belo Horizonte, UFMG

30 e 31 de outubro de 2012

Érica Anita 

Grupo Opinião Pública –UFMG

www.opiniaopublica.ufmg.br



Jovens Eleitores e Novas Tecnologias

Érica Anita 

Grupo Opinião Pública –UFMG

www.opiniaopublica.ufmg.br



Objetivos

Desmistificar a Desmistificar a ideiaideia de que a polde que a políítica se trata apenas tica se trata apenas 
de de eleieleiççãoão

Apresentar novas formas de participaApresentar novas formas de participaçção polão políítica, tica, 
atravatravéés do uso das tecnologias digitaiss do uso das tecnologias digitais

Aproximar Aproximar comunidadecomunidade e e universidadeuniversidade

Incentivar a busca e a produIncentivar a busca e a produçção de conteão de conteúúdo sobre do sobre 
polpolíítica para redes sociaistica para redes sociais



Metodologia

Contato com escolas da rede pContato com escolas da rede púública de ensino (ensino mblica de ensino (ensino méédio)dio)

RedaRedaçções para traões para traççar o perfil da turma (temas)ar o perfil da turma (temas)

Perfil das turmas quanto ao acesso Perfil das turmas quanto ao acesso àà internet (questioninternet (questionáários)rios)

Oficinas: aliando conceitos e situaOficinas: aliando conceitos e situaçções cotidianasões cotidianas

Uso de redes sociais: o projeto possui perfis nas redes sociais Uso de redes sociais: o projeto possui perfis nas redes sociais e e 
blogblog

ProduProduçção textual para o blogão textual para o blog



Temas das redações



Temas

das oficinas



Grande parte do acesso à

internet é feito em casa

AcessoAcesso àà internetinternet

Birth of a ConsumerBirth of a Consumer



Acesso à internet



Redes sociais

Facebook 

Twitter

Msn

Orkut

Blogs



Busca por informação política na 

internet

As redes sociais são frequentemente utilizadas para o As redes sociais são frequentemente utilizadas para o 
entretenimentoentretenimento

Os jovens se informam, prioritariamente, atravOs jovens se informam, prioritariamente, atravéés da s da 
televisãotelevisão

A rede de amigos nas redes sociais A rede de amigos nas redes sociais éé pouco diversificadapouco diversificada

A internet A internet éé utilizada para trabalhos escolares. As buscas utilizada para trabalhos escolares. As buscas 
são simples. são simples. 



A política no dia a dia

Os jovens demonstram que a polOs jovens demonstram que a políítica não tica não éé assunto assunto 
presente em suas discussões do dia a diapresente em suas discussões do dia a dia

HHáá pouca discussão sobre polpouca discussão sobre políítica nas escolastica nas escolas

Muitos jovens compreendem a polMuitos jovens compreendem a políítica altica aléém da m da 
dimensão eleitoral, apesar de não discutirem a respeitodimensão eleitoral, apesar de não discutirem a respeito



Participação política na 

internet

Os jovens não compreendem a internet enquanto Os jovens não compreendem a internet enquanto 
possibilidade de participapossibilidade de participaçção polão polííticatica

Poucas evidências de participaPoucas evidências de participaçção polão políítica na internettica na internet

Não percebem a internet enquanto forma alternativa de Não percebem a internet enquanto forma alternativa de 
busca por informabusca por informaçção polão políítica, altica, aléém da mm da míídia dia ““tradicionaltradicional””

Não percebem a internet como possibilidade de diNão percebem a internet como possibilidade de diáálogologo



Problemas

Falta de estrutura das escolas para acesso Falta de estrutura das escolas para acesso àà internetinternet

Falta de discussão sobre polFalta de discussão sobre políítica nas escolas, tica nas escolas, 
especialmente fora do perespecialmente fora do perííodo eleitoralodo eleitoral

Jovens desmotivados com relaJovens desmotivados com relaçção ão àà polpolííticatica

Projetos nas escolas apenas em ano eleitoralProjetos nas escolas apenas em ano eleitoral



Achados

Muitas escolas desenvolvem ou têm interesse em Muitas escolas desenvolvem ou têm interesse em 
desenvolver trabalhos voltados para a discussão sobre  desenvolver trabalhos voltados para a discussão sobre  
polpolííticatica

Muitos jovens com idade inferior a 18 anos iriam votar Muitos jovens com idade inferior a 18 anos iriam votar 
por considerarem importantepor considerarem importante

Grande parte dos estudantes concordou em produzir Grande parte dos estudantes concordou em produzir 
material textual para o blog se identificando enquanto material textual para o blog se identificando enquanto 
autores. autores. 
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