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As irmãs Nayara Barcelos Aragona e Indianara Barcelos 
Aragona, 18, e Bárbara Mattesen, 17, desconfiam das 
promessas de campanha

O estudante Lucas Madeira, 16, quer conferir os debates 
dos candidatos

Maria Tereza Zimmermann, 17, e Vinícius Faqueti, 17, 
querem pesquisar a história dos candidatos pela internet

Bruno Luís Teixeira, 16, e Adriano da Luz Maurício, 16, 
estão preocupados com a inserção dos jovens no mercado 
de trabalho 

A difícil tarefa de escolher o candidato
Eleições

Novos eleitores desconfiam de promessas e querem investigar fichas criminais para decidir em quem votar

POLÍTICA

Itajaí – Santinhos, comí-
cios, promessas e falatório 
na televisão. Debates, cami-
nhadas, bandeiradas. Todas 
as estratégias tradicionais 
de conquista do eleitor 
perdem o sentido quando o 
candidato está falando para 
os primeiros eleitores. Se na 
teoria, o discurso é bonito, 
na prática, quem vai votar 
pela primeira vez mostra-se 
cada vez mais cético com o 
arsenal de propaganda que 
toma conta das ruas até o 

dia 3 de outubro.
Aos 16 anos, Lucas Ma-

deira estuda no segundo 
ano do ensino médio em 
um colégio particular de 
Itajaí. Ainda indeciso, diz 
que pretende acompanhar 
os debates pela televisão 
para decidir em quem vai 
votar, porque, segundo ele, 
“o debate é uma forma 
legal de você conhecer as 
propostas e saber quem são 
os candidatos”.

Se por um lado os perfis 
dos candidatos ainda são 
um tanto desconhecidos, 
Lucas conta que tem con-
versado com amigos e com 
os pais sobre as eleições. 
De acordo com o estudante, 
seus pais votarão em Plínio 
Salgado (PSOL) no primei-
ro turno para presidente 
e em Dilma Rousseff (PT) 
em um eventual segundo 
turno, “mas não quer dizer 
que eu vá votar nos mes-
mos candidatos que meus 
pais”.

A influência dos pais é o 

fator que mais pesa na hora 
de Adriano da Luz Maurício, 
16, escolher seus candi-
datos. “Estou meio assim, 
escolhendo pelo que meu 
pai e minha mãe falam”. 
A televisão é desprezada 
durante o horário eleitoral 
gratuito, e, com pouco tem-
po para descanso, só usa a 
internet para conversar com 
os amigos. “Nem gosto de 
assistir, começo a escutar as 
mentiras e já desligo”. 

Mesmo liberado da obri-

gação de votar, Adriano 
conta que já escolheu seus 
candidatos a deputado fe-
deral e estadual, mas “soube 
que um deles é meio ladrão” 
e que sempre gostou de 
acompanhar as campanhas 
nas ruas para saber quem 
são os políticos e por isso 
resolveu votar.

Outro fator que considera 
importante é que, segundo 
ele, o título de eleitor pode 
ajudar na hora de arrumar o 
primeiro emprego. Recém-
formado em um curso de 
auxiliar administrativo no 
Parque Dom Bosco, Adria-
no aponta que a principal 
preocupação dele e de seus 
amigos está ligada à entrada 
no mercado de trabalho e à 
garantia de condições para 
que eles possam ter uma 
vida melhor.

ENSINO TÉCNICO
Enquanto presidenciáveis 

mostram exemplos de cases 
de sucesso no ensino pro-

fissionalizante, as estudan-
tes Bárbara Mattesen, 17, 
Nayara Barcelos Aragona, 
18, e Indianara Barcelos 
Aragona, 18, dizem que falta 
muito mais coisas do que os 
políticos mostram em seus 
discursos.

“Ás vezes a gente vai 
para a escola e vê que está 
tudo caindo aos pedaços”, 
comenta Nayara. Bárbara 
explica que a questão da 
estrutura dos colégios perde 
a importância se pensar no 
tempo em que os alunos 
passam em sala de aula. 
Segundo ela, “o que todo 
mundo quer é mudança. O 
problema é que falta tem-
po para a gente aprender, 
falta recursos para manter 
os alunos na escola. Se a 
gente ficasse mais tempo 
estudando, era bem melhor 
para o País”.

Preparando-se para o ves-
tibular, os alunos do terceiro 
ano Maria Teresa Zimmer-
mann, 17, e Vinícius Fa-
queti, 17 anos, dizem que 
uma boa alternativa para 
os próximos governantes é 
investir na formação técnica 
dos estudantes no horário 

oposto ao de sala de aula.
Vinícius conta que “além 

de ser uma boa chance 
de o estudante escolher a 
sua profissão, o país todo 
se beneficia com pessoas 
qualificadas. A Alemanha, 
por exemplo, só desenvol-
veu a sua indústria porque 
investiu no conhecimento 
das pessoas”.

Bruno Luís Teixeira, 16, 
concorda com a ampliação 
do ensino técnico para to-

dos os estudantes do ensino 
médio porque vê a ideia 
como uma boa chance de 
inclusão no mercado de 
trabalho e discorda de Bár-
bara, Nayara e Indianara 
quando elas comentam 
sobre o estado de conser-
vação das escolas onde 
estudam. “A minha escola 
foi reformada e está tudo 
novinho. Só a quadra de 
esportes não foi inaugurada 
ainda, mas é por causa da 
política. Mas mesmo sem 
inaugurar, a gente tá usando 
tudo normal”.

PROMESSAS
Mesmo com condições 

de vida tão diferentes, Bár-
bara, Maria Teresa, India-
nara, Nayara, Bruno, Lucas, 
Adriano e Vinícius apre-
sentam um pensamento 
bastante cético quanto ao 
poder de solução dos proble-
mas sociais proferidos pelos 
políticos em campanha. 

A mais radical de todas, 
Indianara, diz “vou colo-
car zero-zero-zero-zero em 
todas as minhas opções de 
voto. Não é nem votar em 

branco. Hoje em dia já é 
complicado confiar na sua 
própria família, como que a 
gente vai conseguir confiar 
em um cara que promete 
que vai fazer um monte de 
coisas e depois não resolve 
nada. E depois, se a gente 
vota nele, e se ele não cum-
prir, não vai ter problema 
nenhum para ele mesmo, 
porque afinal ele já está lá”.

Sua opinião é resulta-
do, segundo ela, de ver “o 

quanto eles são burros em 
achar que dando gasolina 
é que se conquista o eleitor. 
Voto não se compra, voto se 
conquista”.

Mariana contesta a amiga 
e explica que quer escolher 
um candidato “para depois 
poder ter o direito de recla-
mar” e que “não dá para 
generalizar porque existem 
alguns políticos que são 
bons. E também, a questão 
de cumprir promessas não 
depende só de um político. 
Não adianta nada o prefeito, 
por exemplo, querer fazer 
alguma coisa, e na Câmara 
os vereadores não aprova-
rem”.

Os problemas que pare-
cem ter mil possibilidades 
de salvação no horário elei-
toral foram, muitas vezes, 
vividos por esses alunos. 
Bruno dá o exemplo de sua 
mãe, que chegou a esperar 
duas horas por atendimento 
em uma unidade de saúde. 
As irmãs Nayara e Indianara 
reclamam dos candidatos 
que prometem todos os anos 
asfaltar as ruas de seu bairro 
e Adriano diz que ouviu um 
candidato prometer que 
ia ajudar o pessoal do seu 

bairro, mas que até agora 
não viu nada acontecer.

Sem saber como poderão 
cobrar as promessas dos 
políticos, os jovens dizem 
que pretendem investigar 
até a ficha criminal antes de 
escolher seu candidato. Vi-
nícius desculpa-se por não 
ter ainda prestado atenção 
nos candidatos, mas afirma 
que pretende pesquisar na 
internet “quem é a pessoa, 
o que ela fez em seu pas-
sado, o que ela prometeu 
e cumpriu, quais as suas 
propostas e como é a ficha 
criminal desse político”.

De qualquer forma, há 
esperança entre eles de que 
o Brasil esteja melhor daqui 
quatro anos. Sem qualquer 
pudor, Lucas é quem define 
rápido o que seria esse me-
lhor para quem se prepara 
para exercer pela primeira 
vez o poder do voto, “Tem 
que melhorar a educação, 
pelo menos investir no en-
sino técnico já que não con-
seguem dar jeito no ensino 
público. E tem que ser um 
governo mais limpo, mais 
decente, sem corrupção, 
focando no que realmente 
importa para o País”.


