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Adivinha onde ela anda 
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Nova aurora a cada dia 
E há que se cuidar do broto 
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Flor e fruto 
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Há que se cuidar do mundo Tomar conta da amizade 

Alegria e muito sonho 
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RESUMO 
 
A proposta do presente trabalho é verificar como as representações sociais acerca 
dos fenômenos políticos influenciaram na formação de uma identidade política 
melancólica de jovens. A pesquisa foi realizada com jovens da Região Noroeste de 
Goiânia, nos anos de 2010 e 2014. Buscamos compreender as representações 
sociais e as disposições que os jovens, sujeitos dessa pesquisa, têm sobre o 
sistema político e ao reconhecimento de respectivas formas de legitimidade política. 
A contribuição principal deste trabalho é apresentar como as representações sociais 
acerca de questões que envolvem temáticas relacionadas à política podem explicar 
a configuração político-identitária de jovens da periferia de Goiânia. De acordo com 
a literatura, dentre os elementos da representação socialmente compartilhada sobre 
a juventude, encontram-se aqueles relacionados à sua participação social e política 
e, destaca como parte das funções das representações sociais, a função identitária. 
Compreende-se que, ao compartilhar determinadas representações sociais, um 
grupo estabelece sua identidade.Para tanto, considerou-se que as representações 
sociais se modificam de acordo com as condições sociais, culturais e históricas e, 
neste sentido, há a compreensão de que dependem tanto de fatores circunstanciais 
quanto de fatores globais, como o contexto social e ideológico, o lugar do indivíduo 
na organização social, a história do indivíduo e do grupo, os determinantes sociais e 
os sistemas de valores.  
 
Palavras-chave: Melancolia política, identidade, representações sociais, juventude e 
política. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
RESUMEN 

 
El propósito de este estudio es ver cómo las representaciones sociales acerca de los 
fenómenos políticos influyeron en la formación de una identidad política melancolíca 
de los jóvenes. La investigación se llevó a cabo con los jóvenes en la región 
noroeste de Goiânia , en los años 2010 y 2014. Buscamos comprender las 
representaciones sociales y las disposiciones que los jóvenes sujetos de esta 
investigación tienen en el sistema político y el reconocimiento de sus formas de 
legitimidad política. La principal contribución de este trabajo es dar a conocer cómo 
las representaciones sociales acerca de cuestiones relacionadas con los temas de la 
política pueden explicar la configuración de la identidad política a los jóvenes de la 
periferia de Goiania. De acuerdo con la literatura , entre los elementos de la 
representación socialmente compartida sobre la juventud , son los relacionados con 
la participación social y política, como parte de las funciones de las representaciones 
sociales, la función identidad. Se entiende que , mientras que comparte ciertas 
representaciones sociales , un grupo establece su identidad. Por lo tanto , se 
consideró que las representaciones sociales se modifican de acuerdo a las 
condiciones sociales , culturales e históricos y en este sentido , existe el 
entendimiento de que depende tanto de factores circunstanciales y los factores 
globales tales como el contexto social e ideológico , lugar del individuo en la 
organización social , la historia del individuo y el grupo , los determinantes sociales y 
sistemas de valores.    
Palabras-clave: melancolía política, identidad, representaciones sociales , juventud y 
política       
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
ABSTRACT 

 
The purpose of this study is to see how the social representations about the political 
phenomenon influenced the formation of a political identity melancholy youth. The 
survey was conducted with young people from Goiania Northwest Region in the 
years 2010 and 2014.We seek to understand the social representations and the 
provisions that the young subjects of this research have on the political system and 
the recognition of their forms of political legitimacy. The main contribution of this 
paper is to present how the social representations about issues surrounding topics 
related to politics may explain the political identity configuration young people from 
the outskirts of Goiania. According to the literature, among the elements of socially 
shared representations about the youth, are those related to social and political 
participation and highlights as part of the functions of social representations, the 
identity function. It is understood that while sharing certain social representations, a 
group establishes its identity.For this, it is considered that the social representations 
are modified according to the social, cultural and historical conditions and in this 
sense there is the realization that depend both on circumstantial factors and global 
factors such as social and ideological context the place the individual in the social 
organization, the history of the individual and the group, the social determinants and 
value systems. 
 
Keywords: Melancholy politics, identity, social representations, youth and politics. 
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INTRODUÇÃO 

 
 
A proposta do presente trabalho é verificar como as representações sociais 

acerca dos fenômenos políticos influenciaram na formação de uma identidade 
política melancólica de jovens da região noroeste de Goiânia. Buscamos 
compreender as representações sociais e as disposições que os jovens, sujeitos 
dessa pesquisa, têm sobre o sistema político bem como o reconhecimento de 
respectivas formas de legitimidade política.   

A orientação principal deste trabalho é apresentar como as representações 
sociais acerca de questões que envolvem temáticas relacionadas à política podem 
explicar a configuração político-identitária de jovens da periferia de Goiânia. De 
acordo com a literatura, dentre os elementos da representação socialmente 
compartilhada sobre a juventude, encontram-se aqueles relacionados à sua 
participação social e política e, destaca como parte das funções das representações 
sociais, a função identitária. Assim, ao compartilhar determinadas representações 
sociais, um grupo estabelece sua identidade. 

 A juventude é entendida como um espaço de construção e de 
questionamento dos modelos políticos consolidados pelas gerações anteriores, o 
que nem sempre resulta numa avaliação positiva da sua intervenção política, em 
grande medida porque ocorre à margem dos mecanismos institucionais do sistema 
democrático. A pesquisa em questão foi realizada com jovens da região noroeste de 
Goiânia, considerada a mais carente da cidade, em dois momentos específicos 
(2010 e 2014) e utilizou-se como referencial teórico e metodológico a teoria das 
representações sociais no âmbito da pesquisa qualitativa.  

Para tanto, considerou-se que as representações sociais se modificam de 
acordo com as condições sociais, culturais e históricas e, neste sentido, há a 
compreensão de que dependem tanto de fatores circunstanciais quanto de fatores 
globais, como o contexto social e ideológico, o lugar do indivíduo na organização 
social, a história do indivíduo e do grupo, os determinantes sociais e os sistemas de 
valores.  

As representações são produtos sociais e, dessa forma, só podem ser 
analisadas levando em consideração o contexto social no qual são elaboradas e 
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compartilhadas. O material empírico analisado permitiu que se vislumbrasse uma 
identidade política melancólica e pessimista. A partir da ação, deve-se buscar quem 
é o sujeito que a produz, e que quer se ver reconhecido nela, e quais as 
características que os tornam singulares em relação aos outros sujeitos sociais.  

Temos como problema de pesquisa a relação estabelecida entre a juventude 
da região noroeste de Goiânia e a política. Nossa hipótese principal é que a forma 
como se constitui o processo de construção das representações sociais acerca da 
política dos jovens resulta numa identidade pessimista e melancólica.Como 
hipóteses secundárias trabalhar-se-á com a exclusão social como fator gerador de 
identidade, a corrupção política como responsável pela falta de perspectiva social e 
que melhores condições de vida influenciaria na relação com a política.  

Algumas questões de origem deverão ser trabalhadas, tais como os 
engendramentos sociais que criam ou provocam os mecanismos da não 
participação, o porquê de se esquivarem do debate político e o que a política 
representa em suas vidas, se o pessimismo e o alheamento são aspectos que 
influenciam na formação de uma identidade melancólica, se a passividade seria uma 
nova forma de participação e, por último, se o alheamento é uma atitude consciente 
perante a falta de interlocução com os gestores públicos. 

Para o desenvolvimento dessas questões é importante averiguarmos de onde 
surge a identidade política entre os jovens e como se distingue da identidade de 
participação política das décadas anteriores. Do mesmo modo, é necessário 
identificar as tensões sociais e contradições sociais que se manifestam nesse 
processo e como os jovens se comportam diante da percepção de que existe apatia 
e individualismo. 

O trabalho foi dividido em quatro (04) capítulos. No primeiro foi realizado uma 
revisão na literatura sobre juventude. Esse processo foi importante para a 
contextualização da juventude enquanto categoria sociológica e para a 
compreensão dos trabalhos que foram realizados no âmbito das relações entre 
juventude e política. Na primeira parte foram contemplados autores considerados 
clássicos da sociologia da juventude, tais como Mannheim, Bourdieu e Pais, além de 
definições como funcionalismo e moratória social. Foram trazidos ainda na primeira 
parte os estudos realizados no Brasil sobre a condição juvenil. A segunda parte foi 
dedicada aos trabalhos desenvolvidos por pesquisadores brasileiros e que possuem 
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como cerne as relações entre juventude e política nas suas variadas formas de 
organização.  

No segundo capítulo tem-se todo o arcabouço teórico e metodológico que 
norteará a tese. Dessa forma, apresentaremos o método de coleta de dados, bem 
como a metodologia qualitativa para análise dos mesmos e dentro desta, a opção 
pela análise de conteúdo. Há também neste capítulo uma descrição da opção 
teórica, a saber, a teoria das representações sociais, tendo como referencial as 
obras de Serge Moscovici e sobre identidade, referências como Tomaz Tadeu e 
Silva, Stuart Hall e Kathryn Woodward. Apresentaremos também como tópico deste 
capítulo o lugar social dos jovens que compõem a pesquisa, pois há o entendimento 
de que os indivíduos constroem suas representações e suas identidades a partir do 
lugar que ocupam na sociedade tendo em vista seu contexto social e econômico. E, 
para finalizar, a construção do conceito melancolia política no âmbito desta tese.  

No terceiro capítulo trabalhamos com os dados empíricos da pesquisa 
realizada no ano de 2010. Este capítulo foi dividido por temas que foram analisados 
a partir das falas dos jovens, tendo como referencial a análise do conteúdo das 
mesmas. Neste capítulo, dividido em duas partes, a primeira sobre os sentidos 
atribuídos a prática política e o segundo sobre o olhar acerca do sistema político, 
intenciona-se demonstrar a percepção dos jovens sobre variados aspectos da 
política e de como essas percepções se convertem em construções de 
representações sociais que consolidam um perfil político-identitário já marcado pelo 
descrédito na classe política e no pessimismo.  

O quarto e último capítulo também foi dividido em duas partes. Na primeira 
são trazidos aspectos da pesquisa realizada em 2014 tendo os mesmos jovens 
como sujeitos da pesquisa. Contendo temas similares, o objetivo foi captar se 
ocorreram mudanças nas representações sociais que mantinham em 2010. Foram 
incluídas questões mais atuais, como as manifestações de junho de 2013, na 
perspectiva de identificar o modo como apreenderam tal evento e se houve 
influência na maneira de se relacionarem com a política. Esse processo foi 
fundamental no sentido de garantir que pudéssemos sustentar a tese da constituição 
da identidade melancólica. Na segunda parte são apresentados temas que 
sustentam a tese da identidade política melancólica, como o falta de 
representatividade e a desinstitucionalização, o fato de não se sentirem 
reconhecidos socialmente como sujeitos de direitos e os processos que levam à 
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consolidação do descrédito, da descrença e do pessimismo, tais como a influência 
dos meios de comunicação na construção das representações sociais e o fato de 
não terem conhecimento ou consciência das políticas públicas específicas para a 
juventude, o que de certa forma não permite que se sintam jovens sujeitos de 
direitos.  

Sendo assim, trata-se de um trabalho que contém uma ampla pesquisa de 
campo, realizada em dois momentos específicos e cujo conteúdo foi tratado com 
rigor metodológico e teórico para que tivéssemos um trabalho que não se mostrasse 
frágil no que tange às hipóteses analíticas que darão sustentação à tese da 
melancolia política, conceito que também exigiu construção, compreensão e recorte 
e cujo resultado está presente neste trabalho que mostra-se pretensioso ao ousar 
fazer uso de construções teóricas inovadoras.  
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1. O ESTADO DO CONHECIMENTO SOBRE A JUVENTUDE E EXPERIÊNCIA 
POLÍTICA 
 
 

Compreender a juventude a partir da perspectiva sociológica requer que 
tomemos os sujeitos jovens como uma categoria social. As questões sobre a 
maneira como os jovens são vistos pela sociedade, pelo Estado e o modo como esta 
categoria é construída pela mídia não podem passar desapercebidas. Afinal, qual é 
o tempo da juventude? É período de transição? É fase de liberdade ou de 
responsabilidade? 

Necessário se faz descortinar questões relativas às representações sociais 
que envolvem esses sujeitos. Porém, necessário também é ter um novo olhar. 
Abandonar o lugar comum, os preconceitos e compreender as variadas nuances da 
condição juvenil. Para tanto, a juventude deve ser analisada a partir da 
compreensão dessa categoria como “problema sociológico” e não como “problema 
social”. Ou seja, ao invés de entender os jovens como problema, discutir os 
problemas sociais relacionados à juventude, transformando-os em problemas 
sociológicos na forma teórica, tornando possível serem decifrados, questionados e 
pesquisados pela sociologia (PAIS, 2003). 

Como problema sociológico, é importante a compreensão acerca do lugar da 
juventude na sociologia e de como a perspectiva sociológica ao longo dos anos tem 
desenvolvido esta temática. Sabemos que questões relativas a este tema foram 
inseridas nas preocupações investigativas dos teóricos da Escola de Chicago1, na 
década de 20 do século passado, que o tratou a partir da questão do desvio social, 
por autores como Whyte (2005), Thrasher (1927) e Shaw (1930). As hipóteses 
implícitas destes estudos se referiam ao problema da delinquência como resultante 
do processo de urbanização enviesado pela observação quantificável, em que os 
fenômenos sociais eram “liberados” de uma análise teórica.  

O comportamento juvenil era analisado a partir da premissa de que qualquer 
comportamento poderia ser entendido dentro da regularidade de limites naturais ou 
                                                           1 A Escola de Chicago despontou entre 1915 e 1940 como a primeira escola de estudos acadêmicos 
voltados para a sociologia urbana, tendo enfoque microssociológico e no interacionismo simbólico.  



18  
culturais e que qualquer prevenção à delinquência juvenil aconteceria dentro da 
organização social do território, ou seja, na urbanização.  

Porém, as análises sociológicas foram ampliadas. Surgiram outras tantas 
teorias e metodologias com autores como Mannheim, Pais e Bourdieu, por exemplo. 
A juventude passou a ser conceituada e tratada como categoria sociológica em 
diferentes estudos e em diferentes contextos históricos que marcaram o século XX e 
início do século XXI. As análises que veremos ao longo desse tópico dão conta da 
gama de produções acerca da juventude. Trata-se de produções teóricas e modelos 
metodológicos que servem de embasamento para pesquisadores dessa área 
situarem a juventude num contexto que vai além das representações produzidas 
pela sociedade em momentos específicos. 

Neste capítulo, a intenção é fazer uma imersão nas correntes teóricas que 
trataram deste tema, dos clássicos às análises contemporâneas, passando pelos 
trabalhos que discutem a temática juventude e política no Brasil em suas variadas 
formas e espaços.  
 
 
1.1 A categoria juventude nas ciências sociais 
 
1.1.1 Karl Mannheim e o conceito geracional 
 

Karl Mannheim, cujo nome está amplamente relacionado à sociologia do 
conhecimento, é também considerado por diversos estudiosos como um pioneiro da 
sociologia da juventude. O autor desenvolveu o conceito de gerações, definindo que 
a posição comum daqueles nascidos em um mesmo tempo cronológico não está 
dada pela possibilidade de presenciarem os mesmos acontecimentos ou 
vivenciarem experiências semelhantes, mas, sobretudo, de processarem esses 
acontecimentos ou experiências de forma semelhante.  

Para Mannheim, é preciso situar o conceito de geração sem perder de vista 
seu vínculo com os processos históricos e sociais. A geração diz respeito a um 
grupo de indivíduos – situados numa mesma fase de vida – e que partilham de uma 
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situação comum da qual é possível vivenciar experiências e ações típicas desse 
grupo. 

Em seu artigo “O problema sociológico das gerações”, escrito em 1928, 
Mannheim inicia uma revisão dos enfoques teóricos sobre o tema na qual ele 
compara dois modelos de pensamentos: o positivista – que predominava na vertente 
do pensamento liberal francês – e o histórico-romântico alemão. A justificativa para 
essa revisão, segundo o autor, era a distinção da forma como o tema das gerações 
era abordado por essas correntes de pensamento.   

Para Mannheim (1993), os positivistas fizeram a opção de analisar o 
problema do “ser humano” a partir da captação de dados quantitativos, enquanto 
que na corrente histórico-romântica era priorizada a abordagem qualitativa. 
Mannheim (1993) deixa claro sua preferência pela abordagem histórico-romântica 
alemã, justificando que nesse caso a recusa pelas contas matemáticas se justifica 
pelo fato de priorizar a interiorização do problema. E mais, observa que este é um 
exemplo bastante claro de como a forma de se colocar uma questão pode variar de 
país para país, assim como de uma época para outra.  
 

La tesis de que la forma de plantear las cuestiones y los modos de pensar 
cambian con los países, las épocas y las voluntades políticas dominantes, 
difícilmente puede encontrar uma prueba mejor que la de confrontar las 
soluciones propuestas para ese problema en los distintos países con las 
corrientes que dominan en cada uno de ellos (MANNHEIM, 1993, p. 198).   

Justifica ainda sua predileção por considerar que ao invés de associar as 
gerações a um conceito de tempo externalizado e mecanicista, pautado por um 
princípio de linearidade, o pensamento histórico-romântico alemão se esforça por 
buscar no problema geracional uma contraproposta diante da linearidade do fluxo 
temporal da história. “De esta manera, el problema generacional se transforma en el 
problema de la existencia de un tiempo interior no mensurable y que solo se puede 
comprender como algo puramente cualitativo” (MANNHEIM, 1993, p. 199). Entende-
se, assim, que o tempo interno deve ser apreendido de forma subjetiva e não 
objetivamente. 

Outra especificidade de seu trabalho é a aproximação da noção de geração a 
outra categoria social, a de classe. A grosso modo, a geração é apresentada pelo 
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autor como algo que se assemelha estruturalmente à posição de classe ocupada por 
um indivíduo na sociedade.   

 
La situación de clase y la situación generacional(la comunidad de 
pertenencia a años de nacimiento próximos) tienen algo en común, debido a 
la posición específica que ocupan en el ámbito sociohistórico los indivíduos 
afectados por ellas. Esa característica común consiste en que limitan a los 
individuos a determinado terreno de juego dentro del acontecer posible y 
que les sugieren así una modalidad específica de vivencia y pensamiento, 
una modalidad específica de encajamiento en el proceso histórico 
(MANNHEIM, 1993, p. 209). 

 
O autor explica que o indivíduo pertence à determinada classe, quer tenha ou 

não consciência disso, quer aceite ou não. Da mesma forma ocorre com a geração, 
o indivíduo pertence à determinada geração, quer tenha ou não consciência disso, 
quer aceite ou não. Neste contexto, a posição de classe baseava-se na existência 
de uma estrutura econômica e de poder em transformação na sociedade, já a 
situação de geração está baseada na existência de um ritmo biológico da vida 
humana.  

Embora Mannheim (1982) relacione a situação da geração a fatores 
biológicos, o autor vai insistir na ideia de que a geração, enquanto fenômeno, possui 
características peculiares que não são de ordem biológica. 

Outro aspecto interessante tratado por Mannheim (1982) é a crítica que ele 
estabelece à falta de unidade na análise do problema das gerações e de pesquisas 
consistentes sobre o tema e a prevalência de uma “perspectiva estática” nas 
pesquisas sociológicas sobre grupos humanos. Somente em seguida é que ele 
apresenta alguns conhecimentos relativos ao fenômeno das gerações, buscando 
analisar a especificidade do convívio dos indivíduos interligados pela unidade 
geracional chamando a atenção para o fato de a unidade de uma geração não 
consistir em uma adesão voltada para a criação de grupos concretos, preocupados 
em constituir uma coesão social, ainda que, ocasionalmente, algumas unidades 
geracionais possam vir a constituir grupos concretos, tais como os movimentos 
juvenis. 

Para um melhor entendimento do que entende por geração, Mannheim (1993) 
separa o conceito em três categorias explicativas: posição geracional, conexão 
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geracional e unidade geracional. A posição geracional consiste na possibilidade de 
um grupo de indivíduos poderem adquirir e vivenciar experiências comuns. Não 
significa que o indivíduo já possua experiência acumulada por fazer parte do grupo, 
mas a possibilidade de vir a tê-la. Ou seja, as condições para os indivíduos 
vivenciarem as experiências em comuns são dadas, mas se os mesmos irão 
despertá-las dependerá de outros fatores sociais. “La posición solo contiene 
posibilidades potenciales que pueden hacerse valer, ser reprimidas, o bien 
modificarse en su realización al resultar incluidas en otras fuerzas socialmente 
efectivas” (MANNHEIM, 1993, p. 221). 

A conexão geracional apresenta elementos mais determinantes do que a 
posição geracional. Ele pressupõe vínculos mais concretos da experiência e 
pressupõe vínculos que vão além da presença num período histórico, estabelecendo 
a participação da geração como destino comum. “Una conexión generacional se 
constituye por medio de la participación, de los individuos que pertenecen a la 
misma posición generacional, en el destino común y en los contenidos conexivos 
que de algún modo forman parte de este” (MANNHEIM, 1993, p. 225). Em resumo, 
para estabelecer uma conexão geracional não basta participar apenas 
potencialmente de um grupo constituído, mas estabelecer um vínculo de 
participação efetiva em práticas coletivas. 

Entretanto, na análise do autor, não existe conexão geracional unificada, o 
que ele explica no conceito de unidade geracional. Esta é que estabelece a maneira 
como os grupos lidam com os aspectos próprios de seu tempo. Assim, juventudes 
com correntes ideológicas diferentes pertencem a mesma conexão geracional, mas 
estão ligadas por unidades geracionais diferentes.  

 
Estas unidades generacionales se caracterizan no sólo por significar 
diversas conexiones del acontecer vinculadas entre sí en el seno de una 
débil participación en común vivenciada por distintos individuos, sino 
también porque significan un modo de reaccionar unitario – un ‘agitarse 
juntos’ y un modo de configurar que están conformados por un sentido 
semejante – de los individuos que están (en la medida en que lo están) 
directamente vinculados a una determinada conexión generacional 
(MANNHEIM, 1993, p. 225).  

 
Após enunciar os pressupostos básicos de uma teoria da geração, Mannheim 

trabalharia mais tarde nos estudos sobre a juventude num ensaio intitulado “O 
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problema da juventude na sociedade moderna” (MANNHEIM, 1968, p. 69), cuja 
perspectiva era analisar o comportamento da juventude na ascensão do nazismo e 
durante a Segunda Guerra Mundial. Neste trabalho o autor questiona o papel das 
instituições de ensino, destacando a sua importância na formação de jovens como 
agentes passíveis de promover mudanças sociais que pudessem superar os 
regimes autoritários e consolidar regimes democráticos.  

Trata-se de uma coletânea de textos escritos e proferidos pelo autor para 
pesquisadores e estudantes durante a Segunda Guerra Mundial e cuja principal 
indagação era o seu posicionamento em relação ao comportamento da juventude 
naquele momento. Para tanto, o autor parte da problemática do significado da 
juventude na sociedade e de como a juventude poderia contribuir para a vida em 
sociedade. A análise sociológica do autor parte de dois pontos específicos. O 
primeiro se refere à análise histórica e concreta em que a juventude atuará e o 
segundo está ligado à reciprocidade entre juventude e sociedade.  
 A juventude, para Mannheim, é vista como uma reserva de recursos latentes 
que a sociedade pode mobilizar. É assim que, para o sociólogo, “a função específica 
da mocidade é um agente revitalizante; é uma espécie de reserva que só se põe em 
evidência quando essa revitalização for necessária para o ajustamento, para 
circunstâncias em rápida mudança ou completamente novas” (MANNHEIM, 1968, p. 
72). 
 No entanto, a função que o jovem pode desempenhar varia de uma sociedade 
para outra. Nas “sociedades estáticas” é comum a confiança de seus destinos na 
experiência dos mais velhos. Enquanto que, na sociedade moderna, a juventude é 
sempre uma força em potencial. Ao afirmar que o jovem é um agente revitalizador, 
Mannheim (1968, p. 73) aponta para o fato primordial que coloca a juventude em tal 
situação: “além de seu maior espírito de aventura, ela ainda não está 
completamente enredada no status quo da ordem social” (MANNHEIM, 1968, p. 73). 
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1.1.2 Os modelos clássicos de pesquisa de juventude: funcionalismo e moratória 
social  
 

O modelo funcionalista, tendo a Escola de Chicago como precursora, 
caracterizava-se pelo paradigma da integração social e em categorias explicativas 
como função e disfunção social. Neste modelo, as rebeldias juvenis eram tidas como 
disfunções, sendo a rebeldia uma característica vinculada à delinquência. Já o 
modelo da moratória social, desenvolvido por Erikson no livro “Infância e 
Sociedade”, de 1976, caracterizava-se em paradigmas reformistas e 
desenvolvimentistas de transformação social, com forte tendência em considerar as 
rebeldias juvenis como um impulso à transformação social e tomando como rebeldia 
mais marcante o radicalismo político.  

Os textos relativos à sociologia funcionalista da juventude foram escritos 
principalmente entre os anos de 1930 e 1950 nos Estados Unidos. Segundo Groppo 
(2009), estes textos revelam concepções nas quais a normalidade da condição 
juvenil é uma ação integradora às estruturas sociais com um baixo nível de conflito. 
Desse modo, movimentos e contestações comportamentais e políticas juvenis 
oriundas das contradições da condição juvenil eram tratados como anormalidades, 
desajustes ou disfunções. 

Dois trabalhos marcam esse período. O primeiro é “A Gangue”, de Frederic 
M. Trasher, publicado em 1936 e que faz uma descrição da organização das 
gangues de Chicago. Para este autor, as gangues eram fenômenos espontâneos 
nascidos em bairros decadentes onde os moradores eram na maioria imigrantes 
europeus. Assim, a marginalidade das gangues era reflexo da marginalidade dos 
próprios bairros, cujo reordenamento urbano através de políticas públicas poderiam 
preveni-las.  

O segundo trabalho trata-se de “As tradições ocultas da juventude”, de David 
Matza. Escrito em 1961 e publicado em 1968, traz o que Groppo (2009) chama de 
um coroamento da sociologia funcionalista tardia por refletir e aprofundar ainda mais 
o modelo funcionalista. Groppo (2009) e Peralva (2007) apontam que, apesar da 
visão funcionalista e conservadora, este texto trouxe importantes contribuições para 
a sociologia da juventude por identificar os três tipos-ideais de revoltas juvenis no 
mundo moderno: o radicalismo, a boemia e a delinquência.  
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O radicalismo estava ligado a doutrinas políticas de extrema-esquerda, que 

obviamente estimulava rebeldias políticas, principalmente estudantis e tinha como 
foco os câmpus universitários. A boemia tinha no modelo francês seu maior exemplo 
e incentivava os jovens em rebeldias de caráter comportamental e cultural. A 
delinquência estava vinculada ao mundo dos crimes.  

Peralva (2007) assinala que se as formas do desvio variam, em função de 
níveis distintos de estratificação social e cultural, o desvio enquanto tal, ainda que 
não sempre em suas modalidades extremas, é inerente à experiência juvenil, 
conforme propôs Matza (1968) em sua análise das tradições ocultas da juventude. 
Afirma Peralva (2007): 

 
Assim, embora a tradição boêmia, o radicalismo estudantil e a tradição 
delinquente incidissem sobre campos diferentes da prática social, as três, 
conforme Matza, tinham forte apelo entre a juventude e eram 
especificamente antiburguesas, ainda que de maneiras diversas 
(PERALVA, 2007, p. 18). 

 
Os autores assinalam que era a delinquência a principal forma de rebeldia 

assumida pelos jovens das camadas populares urbanas, pelo menos desde o início 
da Revolução Industrial até meados do século XX, o que não significa ausência dos 
outros tipos de rebeldia desde o final do século XVIII. Entretanto, este fator ajuda a 
compreender a maior preocupação dos sociólogos da juventude e do que Flinter 
(1968) denominou de proto-sociologia da juventude pelo fenômeno da rebeldia de 
jovens advindos das classes trabalhadoras urbanas. 

Para Abrammo (1997), a sociologia funcionalista constitui a juventude como 
categoria de análise compreendida como um momento de transição no ciclo de vida, 
da infância para a maturidade, que corresponde a um momento específico de 
socialização, em que os indivíduos processam a sua integração e se tornam 
membros da sociedade, através da aquisição de elementos apropriados da cultura e 
da percepção de papéis adultos. Dessa forma se estabelece o momento no qual o 
indivíduo se prepara para se constituir plenamente como sujeito social, integrando-
se à sociedade e podendo desempenhar os papéis para os quais se tornou apto 
através da interiorização dos seus valores, normas e comportamentos. Esse se 
torna um momento crucial para a continuidade social, por ser o momento em que a 
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integração do indivíduo se efetiva ou não, trazendo consequências para ele próprio e 
para a manutenção da coesão social. 
 

É nesse sentido que a ênfase da sociologia funcionalista e quase que de 
toda sociologia preocupada com o tema da juventude recai sobre o 
processo de socialização vivido pelos jovens e sobre as possíveis 
disfunções nele encontradas. Como a juventude é pensada como um 
processo de desenvolvimento social e pessoal de capacidades e ajuste aos 
papéis adultos, são as falhas nesse desenvolvimento e ajuste que se 
constituem em temas de preocupação social. É nesse sentido que a 
juventude só está presente para o pensamento e para a ação social como 
‘problema’: como objeto de falha, disfunção ou anomia no processo de 
integração social; e, numa perspectiva mais abrangente, como tema de 
risco para a própria continuidade social (ABRAMO, 1997, p. 29). 

 
Segundo Groppo (2009), a tese da moratória social não rompe com o modelo 

funcionalista. O autor estabelece sua base de análise a partir da leitura do que 
Mannheim estabeleceu como base para o que seria conhecido como direito à 
juventude e que mais tarde se configuraria como protagonismo juvenil, mesmo que 
em prol da renovação das sociedades liberais, como força social precursora na 
implantação de planejamentos democráticos.  
 

Nesta versão, e noutras igualmente moderadas, reformistas e mesmo 
socialdemocratas, a força juvenil serviria para consolidar um Estado 
democrático e propagar uma cidadania ativa, ou, em versões 
desenvolvimentistas e populistas, em nações do Terceiro Mundo, um 
Estado interventor que estimularia o desenvolvimento econômico e a 
melhoria das condições de vida das classes trabalhadoras (GROPPO, 2009, 
p. 41).  

 
 A origem da tese da moratória social se encontra nas formas como foram 
elaborados os mecanismos e os modelos para a participação juvenil. Esta tese, 
elaborada por Erikson (1976), compreendia a juventude como um tempo voltado a 
uma fase de experimentação até que constituísse sua identidade na idade adulta. 
Este tempo de experimentação foi estabelecido a partir da delimitação de espaços 
de atuação e sendo separados das instituições sociais oficiais por compreender a 
juventude como fase da vida que carecia de cuidados.  
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Na análise de Groppo (2009) houve uma deturpação no modelo proposto por 

Mannheim, no que concerne a juventude como tendo um papel imediato, ativo e 
atuante na reforma que ele considerava necessária para a consolidação de Estados 
democráticos e no seu modelo de protagonismo juvenil que partia da concepção de 
juventude como um direito social. Essa deturpação forneceu as bases para o modelo 
da moratória social.  
 

Não estava este prenúncio do modelo do protagonismo juvenil totalmente 
‘domesticado’ e limitado pela tese da juventude como moratória social. Mas 
o modelo da moratória social acabaria por ganhar hegemonia, ao menos 
entre os pensadores sociais mais moderados, nos anos 1960, primeiro na 
tentativa de canalizar a intensa mobilização juvenil autônoma destes anos, 
seguindo na tentativa de exorcizá-la (GROPPO, 2009, p. 41). 

 
Margulis (2001) define a Moratória Social como um prazo concedido a certa 

classe de jovens, que lhes permite gozar de uma menor exigência enquanto 
completam sua instrução e alcançam sua maturidade social. Esta moratória seria um 
prolongamento da juventude e, consequentemente, da entrada na vida adulta e em 
suas responsabilidades. Nesse sentido, a Moratória Social excluiria da condição de 
juventude os jovens das classes mais baixas, que mais cedo entrariam ou tentariam 
entrar no mercado de trabalho. 

Groppo (2009) ainda analisa o percurso que desviou a atenção do 
protagonismo juvenil para a moratória social em diversos países e sob diversos 
contextos. Essa dificuldade, segundo o autor, foi mais vivenciada nos países de 
terceiro mundo pelo fato de grande parte ter enfrentado regimes de exceção e terem 
sofrido com a crise econômica de finais da década de 1960. Dentre esses países o 
autor cita o Brasil, que somente na década de 1980 conseguiu ensaiar uma luta em 
torno de questões sociais mais amplas. Isso ocorreu por fatores como a luta pela 
redemocratização e a construção da Constituição de 1988 (CF). Cita ainda que 
somente em 1990, através do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), essa 
parcela da sociedade passou a ser considerada como sujeito de direito.   

 
 
 
Mas o processo, desde então, pareceu travar diante da hegemonia das 
políticas ditas neoliberais que passaram a ser a prática mais concreta do 
Estado brasileiro. Ainda assim, nesta e na atual década, não deixaria de 
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ecoar com força no Brasil o slogan do protagonismo juvenil, bem como 
cobranças e promessas de Políticas Públicas para a Juventude, instituições, 
leis, estatutos etc (GROPPO, 2009, p. 42).  

 
Já os ditos países de primeiro mundo tentaram esboçar um modelo de 

juventude, como sujeito de direito, a partir das formulações de Mannheim no final da 
década de 1950. Essa movimentação seguiu os preceitos de Mannheim por 
trazerem para o centro do debate a revisão da concepção funcionalista das rebeldias 
juvenis. Também da década de 1960 diversos estudos das Ciências Sociais trataram 
as rebeldias juvenis como consequência das contradições sociais e dos modelos 
geopolíticos das grandes potências. A juventude foi considerada como força capaz 
de aglutinar e protagonizar reformas e revoluções, atribuindo ares positivos às 
rebeldias.  

Por outro lado, autores denominados reformistas, como Pierre Furter (1967) e 
Paul Goodman (1960), por não adotarem posturas nem conservadoras e nem 
revolucionárias tenderam a consolidar o modelo da moratória social que tornava o 
direito à juventude em algo paradoxal, pois, ao mesmo tempo em que reconhecia 
que a juventude necessitava de condições especiais para lidar com as dificuldades 
inerentes nessa fase da vida, também reforçavam essa fase como um momento de 
separação e de exclusão da participação na vida social.  

Um dos principais aspectos da tese da moratória social é o modelo reformista 
da juventude. Tanto nos países desenvolvidos quanto nos subdesenvolvidos a 
juventude foi chamada a consolidar processos de reforma e de reformulação das 
estruturas sociais. O jovem se transformou em agente renovador. Nos países ricos a 
reforma seria cultural e moral, já nas economias subdesenvolvidas a reforma seria 
de cunho político e econômico.  

O grande problema da tese da moratória social, segundo Groppo (2009), 
eram as suas dualidades. Era permeada ao mesmo tempo por pensamentos do 
modelo funcionalista tradicional e da juventude como protagonista e sujeito de 
direitos. Concebia juventude como integração social através das categorias etárias, 
daí a institucionalização dessa fase, reconhecida como uma fase que carecia de 
direitos sociais específicos. Dessa forma, a tese da moratória social cambaleava 
entre o que parecia e o que deveria ser a condição juvenil: 
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Funcionava, assim, como um indicador de civilização, civilidade, progresso 
social, cidadania. A juventude como direito é e era a possibilidade da 
moratória social, já que seria um momento destinado à especial proteção, 
orientação e livre experimentação (GROPPO, 2009, p. 46). 

 
Margulis e Urresti (1996) incluem junto à tese da moratória social a moratória 

vital para se pensar as peculiaridades da juventude em relação a outras gerações, 
bem como suas especificidades internas ligadas aos diversos modos de vivenciar 
essa fase. Segundo eles, a partir do século XVIII e XIX a juventude, como uma 
etapa da vida, passou a ser vista também como uma camada que detém certos 
privilégios. Constituir-se-ia, então, um período, antes da maturidade biológica e 
social, marcado por uma maior permissividade, configurando, desta forma, a 
moratória social do qual desfrutam alguns jovens privilegiados por pertencerem a 
setores sociais mais favorecidos.  

Para estes que detêm tal privilégio, o ingresso na vida adulta, com as 
exigências requeridas para a entrada na maturidade social, é cada vez mais 
postergado pelo aumento do tempo de estudo. Dessa forma, os jovens das camadas 
populares, devido, entre outras coisas, ao ingresso prematuro no mercado de 
trabalho e à assunção de obrigações familiares como casamento e filhos, por 
exemplo, em idade reduzida, teriam sua moratória social diminuída e, por 
consequência, teriam uma vivência juvenil diferenciada em relação aos jovens mais 
abastados. Os jovens das classes populares careceriam de tempo e dinheiro para 
viver um período mais ou menos prolongado de relativa despreocupação.  

Por outro lado, Margulis e Urresti (1996) apontam ainda a existência de uma 
moratória vital que seria complementar à social. Um período da vida em que se 
possui um excedente temporal, um crédito, algo que se tem economizado. Um 
elemento que se tem a mais e se pode dispor e que os não jovens teriam mais 
reduzido: um certo “capital temporal” ou “capital energético”. Daí a sensação de 
invulnerabilidade que caracteriza os jovens, sua sensação de segurança: a morte 
está longe, é inverossímil, pertence ao mundo dos outros, às gerações que os 
precederam. E sobre esta moratória também aparecerão as diferenças sociais e 
culturais, de classe e/ou de gênero, no modo de ser jovem, afirmam os mesmos.  
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Haveria, no entanto, a ênfase de alguns autores apenas na moratória social e 

que, por isso, tenderia a restringir a condição de juventude aos setores médios e 
altos. Isto aconteceria porque se ocultaria ou se esqueceria deste outro lado, que foi 
definido como moratória vital, comum a todas as classes. Para estes dois autores, a 
moratória social definiria então certa noção juvenil que se expressaria por aspectos 
estéticos e configuraria um privilégio de determinadas classes sociais mais 
abastadas. Já a moratória vital definiria uma noção fática de ser jovem comum a 
todas as classes sociais, marcada pela energia do corpo, pela distância da morte 
etc.  

Margullis e Urreste (1996) contribuem no sentido de considerarem para além 
da questão social, cultural e política outras demandas, como a questão de gênero e 
da memória das outras gerações. Porém, na percepção das leituras, se equivocaram 
ao afirmar que Bourdieu trabalhou com o entendimento de que a juventude é um 
signo e é uma categoria não associada a outras condições. Para Bourdieu, a 
juventude é apenas uma palavra, na medida em que não é inserida num processo 
histórico e cultural dentro de um campo específico.  
 
 
1.1.3 A sociologia brasileira e os primeiros estudos sobre juventude: Octavio Ianni e 
Marialice Foracchi 
 

O texto de Octavio Ianni, “O jovem radical”, extraído de seu livro 
“Industrialização e desenvolvimento social no Brasil”, de 1962, é considerado marco 
inicial e o primeiro esforço no sentido de se pensar a situação do jovem nos quadros 
da sociologia brasileira considerando as tensões inerentes de sua conexão com o 
universo socioeconômico e visto através de um processo histórico.  

Ao analisar o que faz do jovem um radical ou um conservador, Ianni (1962) 
aponta a condição da juventude na sociedade capitalista a partir de uma visão 
estrutural das implicações das determinações político-econômicas e de classes 
sobre o jovem, fazendo uma relação entre o “advento político da juventude” à 
história do modo de produção capitalista. Para o autor, nos países que 
desenvolveram o modo capitalista de produção, as transformações geradas nas 
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condições de vida dos grupos humanos possibilitaram o advento da ação política 
juvenil.  

Dessa forma, os movimentos radicais de países como o Brasil, Cuba, 
Venezuela, além de outros países da América do Sul e Europa, tiveram como líderes 
jovens que poderiam estar vinculados tanto às correntes políticas de esquerda 
quanto de direita. “É preciso levar em conta que, nesta fase da vida, o jovem é 
imaturo e isto pode influenciar diretamente na sua escolha em relação a doutrinas 
políticas, muitas vezes contraditórias com os interesses de sua classe de origem” 
(IANNI, 1962, p. 227). 

A questão que permeia todo o texto é saber como se desenvolve essa 
consciência social que transforma o jovem em político ativo. Ianni (1962) se vale dos 
conceitos de Mannheim em que toma como base para sua análise a posição de 
classe do indivíduo e a compreensão desse processo dentro dos marcos histórico-
estruturais da sociedade. Para Ianni, as respostas dadas até então a partir da 
interpretação de autores ao tentarem explicar as causas da atuação rebelde da 
juventude, desde as psicológicas até as institucionais, forneciam apenas respostas 
fragmentadas para o problema, não conseguindo analisá-lo na sua totalidade e 
complexidade.   

  
Como vemos, o jovem radical é um produto natural do sistema social em 
que se encontra imerso. O seu radicalismo produz-se exatamente no 
momento em que ele próprio descobre que o seu comportamento é tolhido, 
prejudicado, e, muitas vezes, deformado institucionalmente. [...] A análise 
apresentada nos parece de interesse para uma interpretação científica da 
adolescência, agora não mais vista em termos atomísticos e geralmente a-
históricos. A concepção desenvolvida, ao contrário, funda-se numa 
compreensão histórico-estrutural do comportamento humano (IANNI, 1968, 
p. 238-240). 

  
Ianni (1968) ainda considera a necessidade de se levar em conta que, mesmo 

sendo a juventude um momento da vida do indivíduo mais propício às revoltas, há 
aqueles que renunciam às posições políticas de sua juventude; enquanto que outros 
nem mesmo chegam a desenvolver uma atuação política radical. Em muitos casos, 
o que se observa é uma adequação ao sistema ao aproveitar as possibilidades 
abertas pelas gerações anteriores adotando, assim, uma posição conservadora. O 
momento da adolescência é também marcado pelo processo de socialização em 
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que o indivíduo é preparado para desenvolver papéis sociais condizentes com o 
status quo. Durante esse processo, é possível uma reformulação ou perda dos 
referenciais que vão marcar o jovem; no entanto, a mobilidade social e os 
mecanismos de controle social podem atuar no sentido de formar uma 
personalidade adequada às exigências da sociedade.  

Ainda na década de 1960, Marialice Foracchi publicou um estudo sobre o 
papel dos estudantes na transformação da sociedade brasileira. Tendo como 
referencial as pesquisas de Mannhein, Foracchi vai se interessar pela juventude, seu 
comportamento e cultura política. Seus estudos sobre o tema abordam, entre outras 
questões, o conceito de geração, a transição para a vida adulta, pesquisas sobre o 
estudante como categoria social e o significado do movimento estudantil no mundo 
contemporâneo. 

Em seu livro “O estudante e a sociedade brasileira” (1965), Foracchi traz 
algumas especificidades de sua pesquisa em relação a outras que consideravam o 
jovem e o estudante como objeto de investigação. Tais pesquisas abordam as 
condições sociais e psicológicas dos jovens sobre suas atitudes e opiniões; 
trabalhos que tomam a juventude sob o ângulo do desvio social e que têm como 
objetivo propor soluções assistenciais, entre outros. Segundo Foracchi (1965), seu 
trabalho demarca uma diferença em relação aos anteriores. Assim, “a classe, como 
categoria explicativa, é convertida no eixo básico da exposição, já que a 
compreensão objetiva do processo de constituição do estudante como categoria 
social, não dispensa a elucidação da natureza e dos conteúdos de classe” 
(FORACCHI, 1965, p. 06). 

Para a autora, a condição de classe tem um destaque fundamental na 
compreensão das condições sociais as quais estavam inseridos os estudantes na 
sociedade brasileira. Isto demarca também a situação privilegiada de uma parte dos 
estudantes brasileiros que tinham acesso ao ensino superior, tendo em vista que 
uma outra parte, bem maior, não usufruía de tal privilégio. 

A noção de classe enquanto suporte para a análise tem sua importância na 
medida em que as relações de classe, segundo a autora, “[...] compreenderiam, 
então, relações de localização, caracterizadas por padrões peculiares de 
pensamento e de experiência” (FORACCHI, 1965, p. 66). Fica clara a influência dos 
escritos de Mannheim, retomados por Foracchi, ao trabalhar a questão da relação e 
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convivência dos indivíduos entre si “a partir das relações de localização, isto é, das 
relações decorrentes da localização dos agentes na escala socioeconômica” (Idem, 
p. 66).  

Segundo Augusto (2005), outro elemento importante para a análise da autora 
a respeito da categoria estudantil são as situações interpessoais, “uma vez que 
definem e regulamentam as relações dinâmicas em que jovens e adultos estão 
envolvidos” (AUGUSTO, 2005, p. 13). Assim, as relações interpessoais são 
abordadas através da referência à família enquanto grupo social em que acontecem 
as relações de manutenção e o contato entre gerações, em que a caracterização 
feita por Foracchi se apoia mais uma vez em Mannheim (AUGUSTO, 2005). 

Para Foracchi (1965), a juventude seria, ao mesmo tempo, uma fase de vida, 
uma força social renovadora e um estilo de existência. E ainda, a juventude é vista 
pela autora como uma “força dinamizadora do sistema social [...] que envolve, 
também, um estilo próprio de existência e de realização do destino pessoal”. Ainda 
segundo a socióloga (idem, p. 303), a juventude vai além de uma etapa cronológica 
de vida com sua potencialidade rebelde e inconformada e que se apresenta como 
“uma forma possível de pronunciar-se diante do processo histórico e de constituí-lo, 
engajando-se” (FORACCHI, 1965, p. 302). 

Em seu livro “A juventude na sociedade moderna” (1972), Marialice Foracchi 
procura desenvolver a tese de que os elementos característicos da sociedade 
moderna, como por exemplo, a concentração urbana, a especialização, o avanço 
tecnológico, os modernos meios de comunicação de massa e o destaque dado à 
ciência e aos meios materiais se articulam e têm expressão direta nos movimentos 
de contestação, principalmente no movimento juvenil. É desta forma que a autora 
toma como tarefa a pesquisa a partir das categorias da análise sociológica – a 
rebelião da juventude na sociedade moderna.  

  A autora retoma o legado de Mannheim para repensar a noção de geração: 
“é preciso estabelecer, todavia, com maior rigor, o significado da noção de geração e 
examinar os pressupostos do relacionamento entre as gerações” (FORACCHI, 1972, 
p. 19). Desta forma, estabelece um diálogo com Mannheim em que partilha da ideia 
de geração como situação social. Esta, por sua vez, é determinada a partir da 
relação que mantém com os demais membros da sociedade inseridos dentro do 
processo histórico-social.  
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Os novos “agentes sociais” são a garantia da continuidade e renovação do 

patrimônio cultural. Porém, a continuidade de gerações implica a possibilidade de 
conflitos oriundos do questionamento do jovem frente à sociedade quanto ao seu 
significado e valores normativos. Para Foracchi, “a distância entre gerações que se 
manifesta socialmente sob a forma de rebelião ou de conflito é, sem dúvida, 
marcada por um ato de contestação que é puramente sintomático. O fato 
fundamental, nele subjacente, que imprime marca definitiva ao processo, é a 
rejeição da condição adulta, tal como a sociedade impõe” (FORACCHI, 1972, p. 27).  

No entanto, Foracchi (1972) destaca que o comportamento radical do jovem 
pressupõe uma socialização e formação escolarizada que apenas uma situação de 
vida social, cultural e econômica privilegiada podem oferecer. Assim, somente uma 
minoria possuidora de tal situação pode realizar, de forma plena, o engajamento 
radical (FORACCHI, 1972, p. 43).  

 
Como se observa, o comportamento radical do jovem não encontra, nas 
situações sociais de vida, características das classes menos favorecidas, 
recursos favoráveis para concretizar-se ou, pelo menos, para ultrapassar o 
plano das atitudes críticas formais na participação efetiva. [...] Aquilo que, 
para os estudantes privilegiados, constitui o desenvolvimento natural de 
uma socialização refinada representa, para os jovens da camada inferior, 
um esforço de socialização. Tal fato significa que a universidade é seletiva e 
absorve os critérios de seleção social da sociedade global (FORACCHI, 
1972, p. 43-44).  

 
Outro aspecto relevante no trabalho de Foracchi é o que a autora estabelece 

como relação entre as gerações – no plano da instituição universitária encarada 
como um “microcosmo da sociedade” – que se torna conflituosa na medida em que 
“a burocratização da função escolarizadora conduz ao atrofiamento da função 
socializadora” (FORACCHI, 1972,p. 75).  

Assim, a incapacidade de desenvolver uma autocrítica de seu funcionamento 
como instituição é, para Foracchi (1972), uma das causas da crise pela qual as 
universidades passaram. Colocados em lados opostos no desenvolvimento de suas 
funções – de professor e aluno – há, entre estes, um conflito de gerações 
desencadeado por um estilo de vida e de pensamento que se opõe e que é mediado 
pela crise da instituição universitária. Portanto, a autonomia intelectual e moral da 
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universidade frente aos interesses dominantes da sociedade seria uma exigência 
que encontrava no movimento estudantil seu maior guardião. 

Tal movimento era caracterizado pela autora dentro do plano histórico e social 
a partir da “necessidade de independência e autoexpressão que marcam essa etapa 
da vida com um comportamento de rebelião, [...] a reação à autoridade [e a] 
dificuldade de aceitação dos papéis convencionais de adulto” (FORACCHI, 1972, p. 
74). A chegada do estudante à universidade permite-lhe a possibilidade de 
participação que se apresenta como uma situação social nova; uma oportunidade de 
partilhar com outros jovens problemas e angústias em comuns.  

As observações feitas por Marialice Foracchi, em seu livro “A juventude na 
sociedade moderna” (1972), reiteram a preocupação sociológica sobre o tema da 
juventude estudantil. De modo geral, a hipótese de que a crise do sistema tem 
impacto direto na juventude é tomada pela autora como fio condutor de todo o 
trabalho. É assim que sua reflexão procura ultrapassar a ideia de conflito de 
gerações uma vez que “a noção de juventude impõe-se como categoria histórica e 
social no momento que se firma como movimento de juventude” (FORACCHI, 1972, 
p. 85). 

Neste instante, os movimentos juvenis se destacam enquanto sujeitos de 
contestação que extrapolam os conflitos do relacionamento das gerações. Assim, 
afirma que “o ponto fundamental a destacar é que a sociedade, no seu polo criativo, 
na sua dimensão enquanto cultura passa a ser o marco da referência da 
contestação” (FORACCHI, 1972, p. 12). O movimento estudantil emerge como 
resposta a uma crise social. A partir de um projeto seu, procura intensificar esta crise 
com vistas a uma mudança que pode ser total ou parcial. Sua forma de expressão 
ocorre no plano social e político como resposta à crise da sociedade moderna.  

Esta resposta não está vinculada propriamente ao “debilitamento das 
estruturas institucionais” e às dificuldades inerentes de integração ao sistema, mas 
pela articulação e persistência de tal modelo. Assim, Marialice Foracchi (1972) situa 
socialmente as manifestações juvenis e principalmente o movimento estudantil no 
plano da cultura ressaltando seu duplo aspecto: a localização social do movimento 
estudantil, o conteúdo das suas táticas e sua importância relativa. Situa-o no plano 
da cultura, entendida aqui como superestrutura e também como correspondente “de 
um modelo de manifestação da crise, enquanto crise da cultura, impondo-se, ao 
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mesmo tempo, como tentativa de superação cultural da crise” (FORACCHI, 1972, p. 
163). 

 
1.1.4 A construção social da juventude: Pierre Bourdieu e José Machado Pais  

 
Ao afirmar que “a juventude é apenas uma palavra”, Bourdieu (1983, p. 112) 

objetivava demonstrar como as divisões entre as idades eram arbitrárias e 
manipuláveis. Para o autor, os cortes em classes de idade e gerações, que definem 
juventude e velhice, não seriam dados, mas construções sociais oriundas da luta 
entre os jovens e os velhos. Cada campo possui leis específicas de envelhecimento, 
sendo assim, é necessário conhecer suas minúcias de funcionamento no que tange 
a aspectos relacionados aos objetos da luta e as divisões que atuam na luta.  
 

Isso é muito banal, mas mostra que a idade é um dado biológico 
socialmente manipulado e manipulável; e que o fato de falar dos jovens 
como se fossem uma unidade social, um grupo constituído, dotado de 
interesses em comum e relacionar esses interesses a uma idade definida 
biologicamente já constitui uma manipulação evidente. Seria preciso pelo 
menos analisar as diferenças entre as juventudes, ou, para encurtar, entre 
as duas juventudes. Por exemplo, poder comparar sistematicamente as 
condições de vida, o mercado de trabalho, o orçamento do tempo, etc., dos 
jovens que já trabalham e dos adolescentes da mesma idade (biológica) 
que são estudantes: de um lado as coerções do universo econômico real, 
apenas atenuadas pela solidariedade familiar; do outro, as facilidades de 
uma economia de assistidos quase lúdica, fundada na subvenção, com 
alimentação e moradia a preços baixos, entrada nos teatros e cinema a 
preços reduzidos, etc (BOURDIEU, 1983, p. 112). 

 
A compreensão de Bourdieu a respeito da categoria juventude está 

relacionada a um critério etário que, segundo ele, não faz sentido isoladamente, pois 
seria definida sempre na contraposição. Considera ainda um abuso de linguagem 
incluir num mesmo conceito universos sociais que não possuem nada em comum. 
Para o autor, não se pode colocar num mesmo patamar o estudante burguês que 
vive a adolescência verdadeira, podendo ter a irresponsabilidade provisória e se 
colocar no lugar do “nem criança” e “nem adulto”, jogando nos dois campos e 
sonhando em prolongar a adolescência; e o jovem operário que nem mesmo possui 
adolescência, cuja imersão no mundo do trabalho significa a transição para o mundo 
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adulto. “Assim as duas juventudes não apresentam outra coisa que dois polos, dois 
extremos de um espaço de possibilidades oferecidas aos jovens” (BOURDIEU, 
1983, p. 113). 

Para Bourdieu (1983), deve-se considerar como fato social alguns fatores que 
geram a confusão das posições entre as juventudes de distintas classes. Um desses 
fatores seria a entrada de jovens pertencentes às diversas classes no ensino 
secundário de forma mais abrangente. Esse processo fez com que os jovens que 
não tinham acesso à adolescência pudessem conhecê-la e vivenciar a condição de 
meia criança e meio adulto (BOURDIEU, 1983, p. 113). Contudo, mesmo dadas 
essas condições, as escolas possuem a característica de colocarem os jovens em 
ambientes separados no mundo. O autor cita o exemplo das grandes escolas que 
preparam certos jovens para assumirem as mais altas posições na sociedade, em 
oposição aos jovens da classe trabalhadora, que muitas vezes se vêem em 
condição de abandono dos estudos de modo a ingressarem no mercado de trabalho 
e, consequentemente, no mundo adulto.  

No texto “La juventud es mas que una palavra”, Mario Margullis e Marcelo 
Urresti (1996) propõem a superação de considerações sobre a juventude como 
categorização por idade e como portadora de características uniformes.  

Para estes autores, a discussão feita por Bourdieu leva à percepção da 
juventude como signo e como uma construção cultural desgarrada de outras 
condições. Dessa forma, Margullis e Urresti (1996) defendem que a noção de 
juventude dada por Bourdieu é desvinculada de seus condicionantes históricos e 
materiais.  
 
 

Ser joven, por lo tanto, no depende sólo de la edad como característica 
biológica, como condición del cuerpo. Tampoco depende solamente del 
sector social a que se pertenece, con la consiguiente posibilidad de acceder 
de manera diferencial a una moratoria, a una condición de privilegio. Hay 
que considerar también el hecho generacional: la circunstancia cultural que 
emana de ser socializado con códigos diferentes, de incorporar nuevos 
modos de percibir y de apreciar, de ser competente en nuevos hábitos y 
destrezas, elementos que distancian a los recién llegados del mundo de las 
generaciones más antiguas (MARGULLIS; URRESTI, 1996, p. 4). 
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Nestes termos, ser integrante de uma geração significa diferenças no plano 

da memória. Não se pode desprezar a memória de uma geração anterior, muito 
menos vivenciar suas experiências. “Para el joven el mundo se presenta nuevo, 
abierto a las proprias experiencias, aligerado de recuerdos que poseen las 
generaciones anteriores, despojado de inseguridades o de certezas que no 
provienen de la propia vida” (MARGULLIS; URRESTI, 1996, p. 5). Ou seja, apesar 
dos relatos, da memória social e da transmissão de experiência, cada geração se 
apresenta nova ao momento vivido e possuidora de seus próprios impulsos e, 
geralmente cética em relação aos mais velhos cuja experiência tende a subestimar.  

Os autores também ressaltam a especificidade de classe nas definições do 
que é ser jovem, pois, avisam, há classes nas gerações, assim como há gerações 
nas classes. Contudo, eles ressaltam também a especificidade de gênero na 
definição de juventude. O tempo transcorreria de maneira diferente para a maioria 
das mulheres em relação à maioria dos homens. Entre outros fatores, os autores 
apontam a questão da maternidade como um elemento relevante para a definição 
desta temporalidade diferenciada, pois ela não alteraria apenas o corpo, mas 
também o modo como elas desfrutariam e configurariam a sua juventude. Assim, um 
homem jovem de classe alta diferiria de uma mulher jovem de sua mesma classe 
social, em termos do que foi denominado como crédito vital e social, porém este 
mesmo homem se diferenciaria ainda mais de uma mulher de mesma idade 
pertencente aos setores populares. Outros autores também apontarão as 
singularidades que a noção de juventude assume conforme as variações de classe 
social e/ou de gênero. 

Sobre esse debate, o pesquisador português Jose Machado Pais (1993) 
concorda com Bourdieu (1983) em sua crítica de que a juventude é uma categoria 
socialmente manipulada e manipulável e ao tratá-la como um grupo que possui uma 
unidade social dotada de interesses comuns e de se referirem a esses interesses a 
uma faixa de idade. Pais (1993) aponta como questão central da sociologia da 
juventude a necessidade de se explorar não apenas as similaridades entre jovens ou 
grupos sociais de jovens, mas principalmente as diferenças sociais que existem 
entre eles.  

Nessa direção, o autor baseia sua análise na crítica às duas tendências 
recorrentes nas análises sociológicas. A primeira, que considera a juventude como 
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uma unidade social composta por indivíduos pertencentes a uma mesma fase da 
vida, “prevalecendo a busca dos aspectos mais uniformes e homogêneos que 
caracterizariam essa fase da vida – aspectos que fariam parte de uma cultura juvenil 
específica, portanto de uma geração definida em termos etários” (PAIS, 1993, p. 29). 

A segunda tendência considera a juventude como um conjunto social 
diversificado e que não admite que o mesmo conceito de juventude seja atribuído a 
universos sociais distintos. “Isto é, nessa tendência, a juventude é tomada como um 
conjunto social cujo maior atributo é o de ser constituído por jovens de diferentes 
situações sociais” (PAIS, 1993, p. 29). Nessa tendência, o autor concorda com 
Bourdieu (1983) ao considerar como abuso de linguagem inserir num mesmo 
conceito de juventude, universos sociais que não possuem praticamente nada em 
comum.  

  
Se as culturas juvenis aparecem geralmente referenciadas a conjuntos de 
crenças, valores, símbolos, normas e práticas que determinados jovens dão 
mostras de compartilhar, o certo é que esses elementos tanto podem ser 
próprios ou inerentes à fase da vida a que se associa uma das noções de 
juventude, como podem, também, ser derivados ou assimilados: quer de 
gerações precedentes (de acordo com a corrente geracional da sociologia 
da juventude), quer, por exemplo, das trajetórias de classe em que os 
jovens se inscrevem (de acordo com a corrente classista) (PAIS, 1993, p. 
30). 

 
O desafio que Pais (1990) coloca à sociologia é a necessidade de 

desconstrução e desmistificação de alguns aspectos da construção social e 
ideológica da juventude que nos é dada como uma entidade homogênea. Ele 
defende o conceito de juventude como uma categoria socialmente construída, 
elaborada no contexto de circunstâncias econômicas, sociais ou políticas 
particulares, e, por isso mesmo, sujeita a modificar-se ao longo do tempo. Sua 
proposta é que a juventude seja olhada em torno dos dois eixos semânticos: “como 
aparente unidade (quando referida a uma fase da vida – corrente geracional) e como 
diversidade (quando estão em jogo diferentes atributos sociais que fazem distinguir 
os jovens uns dos outros – corrente classista)” (PAIS, 1990, p. 149).  

Neste sentido, a questão posta à sociologia é responder às descontinuidades 
e rupturas que marcam a transição dos jovens, “[...] ou melhor, de determinados 
grupos sociais de jovens – para a vida adulta” (PAIS, 1990, p. 151). Para isso, torna-
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se necessário passar do campo semântico da juventude, que a toma como unidade, 
para o campo semântico que a toma como diversidade. 

O autor defende que não há um conceito único capaz de responder aos 
campos semânticos associados à juventude. Para ele, “as diferentes juventudes e as 
diferentes maneiras de olhar essas juventudes corresponderão, pois, 
necessariamente, a diferentes teorias” (PAIS, 1990, p. 151).  

No cenário sociológico brasileiro esse debate é representado por Groppo 
(2000). O autor considera que a juventude enquanto categoria social deve ser 
tratada como representação sociocultural e como uma situação social. Para ele, “a 
juventude é uma concepção, representação ou criação simbólica, fabricada pelos 
grupos sociais ou pelos próprios indivíduos tidos como jovens, para significar uma 
série de comportamentos e atitudes a ela atribuídos” (GROPPO, 2000, p. 7-8). 

Para este autor, os estudos sociológicos ao utilizarem o termo juventude no 
plural tornam possível a diversidade de experiências relacionadas a essa fase. Essa 
concepção permite a análise a partir da existência de grupos sociais completos que 
compõem uma pluralidade de juventudes. Dessa forma, cada recorte sociocultural é 
permeado de subcategorias de indivíduos jovens com características, 
comportamento e sentimentos próprios.  

Como exemplo, podemos citar a delimitação instituída por Abramo (2005) 
que, para fins de estabelecimento de um recorte para determinação da amostra de 
uma pesquisa realizada no Brasil, considerou como jovens sujeitos pertencentes ao 
grupo etário entre 15 e 24 anos – intervalo que, no período de realização da 
pesquisa, constituía-se como convenção no país para abordagens demográficas 
sobre juventude. Apesar de considerar o recorte, a autora alerta para a necessidade 
de se relativizar tais marcos, uma vez que as histórias pessoais condicionadas pelas 
diferenças e desigualdades sociais de muitas ordens produzem trajetórias diversas 
para os indivíduos concretos (ABRAMO, 2005, p. 46). 

Vale ressaltar que o debate atual sobre o tema tem considerado o intervalo 
etário entre 15 e 29 anos para estudos sobre os jovens – período utilizado como 
referência pelos documentos norteadores das políticas públicas para a juventude no 
Brasil (BRASIL, 2010). Destaca-se, contudo, que as análises sobre a condição 
juvenil realizadas nos últimos anos têm procurado levar em conta as representações 
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dos próprios sujeitos acerca do que é ser jovem e procurado compreender como a 
condição juvenil é vivenciada por cada um através da investigação das variáveis que 
interferem em suas trajetórias de vida. 

 
1.1.5 Estudos de juventudes no Brasil: modelos contemporâneos da condição juvenil 
 

A produção cientifica sobre a juventude no Brasil tem sido bastante 
representativa nos últimos anos resultante de um interesse que ultrapassa as 
fronteiras disciplinares envolvendo profissionais, pesquisadores, órgãos e 
instituições públicas e privadas e organizações não governamentais. A pesquisa 
acadêmica, entretanto, tem produzido inúmeras reflexões sobre os jovens e as 
juventudes, por meio de pesquisas e análises sobre a temática.  

Essas produções têm enriquecido a partir da interface de diversas áreas do 
conhecimento, fomentando o diálogo entre a sociologia, a antropologia, a ciência 
política, a história, a demografia, o direito, o serviço social, a economia, a saúde e a 
educação. Essa interdisciplinaridade tem possibilitado situar as mudanças e 
transições que afetam os jovens no campo educacional, o trabalho e desemprego, 
da sexualidade, da estrutura familiar, das questões éticas e de gênero. Além disto, 
supõe-se que este diálogo entre as diferentes áreas de conhecimento para estudar o 
tema da juventude pode ser fortalecido a partir de diversas abordagens. 

 Abramo (2007) lembra que o tema da juventude, depois de anos à margem 
na academia, começou a ganhar espaço a partir da década de 90, principalmente 
em teses de doutorado e em dissertações de mestrado. Porém, a autora enfatiza 
que a maioria dos trabalhos eram voltados para temas cujo jovem era objeto de 
pesquisa para análise de disfunções sociais, no caso das análises jurídicas a partir 
dos jovens infratores ou de análises das instituições onde estavam inseridos, como 
família e escola, por exemplo, mas sem focar na percepção dos jovens em relação a 
essas situações. “Só recentemente tem ganhado certo volume o número de estudos 
voltados para a consideração dos próprios jovens e suas experiências, suas 
percepções, formas de sociabilidade e atuação” (ABRAMO, 2007, p. 74). 
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A autora afirma ainda que o Brasil não possuía uma tradição, como na Europa 

e Estados Unidos, em relação à fomentação de políticas públicas específicas para a 
juventude. É importante considerarmos a mudança neste contexto a partir dos anos 
2000 com a criação de diversos órgãos nos âmbitos federais, estaduais e municipais 
para discutir assuntos relacionados à juventude, tema que será abordado mais 
adiante neste texto.  

Lembra ainda que os demais países latino-americanos têm implementado, de 
um modo geral a partir da década de 80, políticas públicas específicas para a 
juventude, tendo em vista o incentivo de organismos como a Comissão Econômica 
para a América Latina e Caribe (CEPAL), a Organização das Nações Unidas (ONU) 
e o próprio governo espanhol, gerando iniciativas de cooperação com intercâmbio de 
informações, experiências, capacitação e encontros para a realização de 
diagnósticos e discussão de políticas. “O Brasil, no entanto, passou ao largo desse 
movimento” (ABRAMO, 2007, p. 74). 

Para a autora, de um modo geral, a juventude está presente na opinião 
pública e no pensamento acadêmico, como uma categoria propícia para simbolizar 
os dilemas contemporâneos. 

 
A juventude, vista como categoria geracional que substitui a atual, aparece 
como retrato projetivo da sociedade. Nesse sentido, condensa as angústias, 
os medos, assim como as esperanças, em relação às tendências sociais 
percebidas no presente e aos rumos que essas tendências imprimem para a 
conformação social futura (ABRAMO, 2007, p. 79). 

 
Outro ponto que Abramo (1997) destaca é que a tematização da juventude 

como problema social é histórica e já foi assinalada em diversos trabalhos. Sobre 
esse prisma, a juventude só se torna tema de pesquisa quando apresenta ameaça 
de ruptura de uma continuidade social, para si mesma ou para a sociedade.  

Nesse aspecto, a sociologia da juventude ainda recorre ao conceito da 
sociologia funcionalista que constitui o jovem como categoria de análise a partir da 
concepção de um momento de transição no ciclo da vida, da infância para a 
maturidade. Esse processo corresponde a uma fase de socialização em que os 
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indivíduos buscam a sua integração como membros da sociedade através da 
aquisição de elementos culturais próprios da idade adulta.  

Para Abramo (1997), é nesse sentido que a ênfase da sociologia funcionalista 
e de quase toda a sociologia preocupada com o tema da juventude recai sobre o 
processo de socialização vivido pelos jovens e sobre as possíveis disfunções nele 
encontrados. “Como a juventude é pensada como processo de desenvolvimento 
social e pessoal de capacidades de ajuste aos papéis adultos, são as falhas nesse 
desenvolvimento e ajuste que se constituem em temas de preocupação social” 
(ABRAMO, 2007, p. 80). 

É sobre essa perspectiva que a autora enfatiza o fato de a juventude estar 
presente nos trabalhos acadêmicos e nas ações públicas como problema, como 
objeto de falha, “uma anomia no processo de integração social”. Tudo isso 
demonstra que não é por acaso “que a problematização é quase sempre então uma 
problematização moral: o foco real de preocupação é com a coesão moral da 
sociedade e com a integridade moral do indivíduo” (ABRAMO, 2007, p. 80). 

A desqualificação dos jovens enquanto sujeitos acontece na medida em que o 
foco das atenções são para tratá-los como símbolo dos problemas sociais. 
Consequentemente torna-se difícil conceber a juventude como sujeitos capazes de 
ações propositivas e como interlocutores para “decifrar conjuntamente, mesmo que 
conflituosamente, o significado das tendências sociais do nosso presente e das 
saídas e soluções para elas” (ABRAMO, 2007, p. 89). 

Juarez Dayrell, num artigo intitulado “O jovem como sujeito social” (2007), 
propõe a partir do estudo de grupos de rappers e funkeiros compreender os jovens 
como sujeitos sociais e que, como tais, constroem um determinado jeito de ser 
jovem baseado em seu cotidiano.  

Segundo o autor, a dificuldade em definir a categoria juventude ocorre pelo 
fato de sua constituição possuir critérios culturais e históricos específicos. Nesse 
aspecto, Dayrell (2007) concorda com Peralva (1997) que a juventude é ao mesmo 
tempo uma condição social e uma representação, existindo assim uma diversidade 
caracterizada pelas condições sociais, culturais, de gênero e também pelas regiões 
geográficas.  
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Construir uma noção de juventude na perspectiva da diversidade implica, 
em primeiro lugar, considerá-la não mais presa a critérios rígidos, mas, sim, 
como parte de um processo de crescimento mais totalizante, que ganha 
contornos específicos no conjunto das experiências vivenciadas pelos 
indivíduos no seu contexto social. Significa não entender a juventude como 
uma etapa com fim predeterminado, muito menos como momento de 
preparação que será superado com o chegar da vida adulta (DAYRELL, 
2007, p. 158).  

  
Nessa direção, Dayrell (2007) cita Melucci (2007) quando este aponta para a 

possibilidade de compreender a juventude como uma sequência biológica em que 
emergem determinadas potencialidades, sendo possível marcar o seu início a partir 
de sinais corporais e psicológicos, como possibilidade de procriar, a necessidade de 
menos proteção por parte da família e a busca por independência. O autor ressalta, 
entretanto, que segundo o próprio Melucci (2007), uma sequência temporal não 
significa uma evolução linear. Ele cita como exemplo o período da adolescência que 
não deve ser entendido como um tempo que termina ou como uma fase da vida. 
Mas como o início da juventude, um momento de transformações no corpo, nos 
afetos e nas referências do grupo de relacionamento.   

Dessa discussão, o autor afirma sua tese que compreende “a juventude como 
parte de um processo mais amplo de constituição de sujeitos, mas que tem 
especificidades que marcam a vida de cada um” (DAYRELL, 2007, p. 158). Ou seja, 
a juventude assume uma importância em si mesma, não se reduzindo a uma 
passagem, num processo que é influenciado pelo meio social.  

Essa tese concorda com o que Angelina Peralva discutiu em 1997 num artigo 
intitulado “A juventude como modelo cultural” e que serviu de referência para tantos 
outros trabalhos posteriores. Para a autora, as idades da vida, mesmo estando 
atreladas ao desenvolvimento biológico e psicológico dos indivíduos, “não são 
fenômeno puramente natural, mas social e histórico, datado, portanto, e inseparável 
do lento processo de constituição da modernidade, do ponto de vista do que ela 
implicou em termos de ação voluntária sobre os costumes e os comportamentos, ou 
seja, naquilo que ela teve de intrinsecamente educativo” (PERALVA, 1997, p. 15). 

Segundo a autora, a cristalização das fases da vida atravessou alguns 
percursos históricos dos quais se destacam as transformações no âmbito da família, 
principalmente da família burguesa, com a separação do espaço familiar e do mundo 
exterior, redefinindo o lugar da criança no interior da família. A criança recebe o 
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projeto educativo individualizado visando o melhor preparo para a vida adulta e sua 
progressiva exclusão do mundo do trabalho.  

No entanto, a autora ressalta que no mundo moderno, mesmo as fases da 
vida tendo ganhado certa autonomia umas em relação às outras, permaneceram 
hierarquizadas numa ordem em que se normatiza entre a orientação para o futuro e 
o passado para significá-lo.  

Conforme menciona Souza (2004), estes autores trouxeram um “novo 
significado para os estudos sobre a juventude, colocando os jovens como 
protagonistas de um tempo de possibilidades” e que rompem com a “ideia de grupo 
homogêneo com características comuns a uma idade”, ao mesmo tempo em que 
falam em “juventudes”, buscando construir uma noção de juventude pela ótica da 
diversidade (Souza, 2004, p. 51). 

 
1.2 Juventude e política 
 

Os jovens sempre foram considerados a esfera da sociedade capaz de 
produzir grandes transformações sociais. No Brasil, especificamente as grandes 
mobilizações juvenis, sobretudo nas décadas de 60 e 70 do século XX, foram 
decisivas na condução da política no país naquele momento. Consequentemente, 
alguns estudos e pesquisas acerca da temática da participação política de juventude 
são tratados a partir do viés do saudosismo. Lamenta-se que as juventudes das 
décadas posteriores não possuem a mesma ânsia de transformação e nem a 
mesma capacidade de mobilização, caracterizando-as como apáticas e indiferentes 
(VENTURA, 2008). 

Entretanto, é importante no contexto dessa tese os debates atuais em torno 
da participação da juventude nas decisões que afetam a coletividade que levam em 
consideração outras formas de participar que não as convencionais. São vários os 
espaços e os mecanismos de participação. Não há por parte da juventude a 
necessidade de estar vinculada a um partido político ou a um movimento social 
organizado. E, mesmo não havendo participação efetiva, não significa 
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necessariamente um comportamento de apatia. Aliás, tema desse estudo, a questão 
da desinstitucionalização representa um conceito em que os jovens não buscam vias 
institucionais para participar porque não confiam nas instituições ou porque não são 
acessíveis à juventude. Ou seja, em alguns espaços sociais faltam mecanismos de 
participação (CASTRO, 2008; AUGUSTO, 2008). 
 Falar em participação de juventude na atualidade é ter a clareza de que 
existem diferentes espaços de participação e que são distintos das formas 
tradicionais de participação política. Não podemos ignorar que as novas tecnologias 
de informação e comunicação, como a internet, também criaram novos meios e 
ferramentas para a participação. A participação formal tem uma ligação direta com a 
democracia, porém não é exclusiva.  
 É necessário fazer o exercício de análise que responda aos contextos de 
socialização das juventudes na atualidade para evitar comparações anacrônicas e 
abstratas. Por isso a necessidade de contextualizar historicamente a juventude, para 
compreender as transformações nos modos de participação política e também 
porque há de se considerar que os processos históricos contribuem na construção 
de sentidos. 
 
 
1.2.1 Histórico da participação política da juventude 

 
No Brasil, sabe-se que a participação da juventude foi importante nos 

processos de final do século XIX que levaram ao fim da escravidão em 1888, com a 
participação de jovens, por exemplo, no movimento abolicionista e no movimento 
dos caifazes que organizava fugas de escravos (CACCIA; GONZALES; PAMPOLS, 
2004) e na Proclamação da República em 1889 com o movimento denominado 
Mocidade Militar que defendia ideais republicanos e positivistas e eram liderados por 
Benjamin Constant,que havia fundado, em 1876, a Sociedade Positivista do Brasil e 
iniciava futuros oficiais nessas novas ideias (JURT, 2012). 

 Consolidada a república, intensifica-se no país a criação de Universidades e 
de escolas secundaristas formando um ambiente que propiciaria e estimularia a 
organização e participação de jovens em vários cenários da política brasileira. Na 
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era Vargas, por exemplo, os movimentos estudantis se organizaram para lutar 
contra o governo e se firmaram como classe. Foi fundada a Aliança Nacional 
Libertadora (ANL) em 1932, A União Nacional dos Estudantes (UNE) em 1937 e a 
Juventude Universitária Católica (JUC) em 1940.  

A visibilidade da juventude até 1960 estava restrita a jovens escolarizados 
pertencentes à classe média. O debate sobre a participação dos jovens era restrito 
ao papel que ocupavam nas transformações culturais, sociais e políticas que 
receberiam como herança. Posteriormente, as décadas de 1960 e 1970 são 
consideradas um período de maior efervescência política dada as lutas de 
resistência ao regime militar. Quando se fala da participação ao longo dessas 
décadas remetemo-nos às organizações e movimentos de resistência ao regime 
militar. 
 Este período está inserido num contexto de forte radicalização política e 
ideológica em consequência da disputa entre o socialismo e o capitalismo e dos 
processos de descolonização e de liberação nacional tendo como paradigmas 
países como Argélia, Cuba e Vietnã. Esse contexto define com clareza as 
características da participação política no período: vontade por mudanças radicais e 
transformadoras (BALARDINI, 2005, p. 97). 
 Balardine (2005) afirma que neste período emerge uma questão geracional que 
intensifica a presença protagonista dos jovens ao fato de adquirirem uma maior 
autonomia, apropriando-se em primeiro lugar de decisões pertinentes à sua própria 
vida. 

Segundo o autor, os jovens que começaram as disputas geracionais na 
família se projetaram gradualmente e terminaram por abarcar outros campos e 
demandas. E que a luta contra o autoritarismo e a injustiça vai estendendo-se, ou 
seja, da família ao sistema escolar, depois ao mundo do trabalho, para finalmente 
adentrar a luta política por transformações do mundo.  

Trata-se de um tempo em que os jovens rompem com o mundo dos pais e 
isto, segundo o autor, se reflete na política. A referência para estes jovens são 
outros jovens que produzem uma nova institucionalidade com novas referências e 
dirigentes, assim como novas organizações. “No hay ‘padres’ que operen como 
referentes políticos de esta generación” (BALARDINI, 2005, p. 98). 
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Para o autor, este comportamento, entretanto, não pode ser taxado como um 

modismo juvenil ausente de uma plataforma de ideias. Pelo contrário, tratou-se de 
uma geração que teve forte presença política e que se tornou a marca simbólica de 
um período marcado pelo movimento hippie e flower power, a luta por direitos civis 
no Estados Unidos e o Maio de 68 na França.  

Balardine (2005) define a organização política da juventude num contexto cuja 
definição é dada por etapas. Acreditamos, entretanto, que nem sempre há um 
etapismo para a mobilização e organização política da juventude, pois consideramos 
que os fatores geracionais são importantes nesse processo, mas não são os únicos. 
Há de se considerar que a organização política da juventude depende também de 
fatores sociais, econômicos, políticos e culturais.  

Nos anos 60 e 70, no imaginário jovem, a política era o lugar da 
transformação da realidade, numa perspectiva que poderia até ser chamada de 
utópica, mas que encontrava sentido e significado para buscar mudanças radicais. O 
momento histórico era propício: Guerra do Vietnã, Revolução Cubana, Mao Tsé-
Tung na China e a libertação dos chamados povos do terceiro mundo, a partir da 
elaboração de uma filosofia própria, principalmente na África devido ao seu contexto 
histórico e social que sofria transformações profundas com o processo de 
descolonização pelo qual passavam.  

No entanto, no contexto mundial, a política como lugar de transformação se 
inverte nos anos 80 e 90. O cenário é alterado devido às mudanças sociopolíticas e 
econômicas ocorridas na década de 70. Na Europa, por exemplo, as políticas de 
bem-estar social foram substituídas por reformas neoliberais sob a argumentação de 
que o igualitarismo, mesmo sendo relativo, promovido por esse modelo, destruiria a 
liberdade dos cidadãos e a vitalidade da concorrência, da qual dependia a 
prosperidade de todos. O modelo neoliberal defende a manutenção do Estado forte 
na capacidade de romper com o poder dos sindicatos e no controle do dinheiro, 
reduzido nos gastos sociais e nas intervenções econômicas (CARINHATO, 2008). 

 Por outro lado, houve processos de redemocratização em diversos países 
nos anos 80 e 90 do século XX. Segundo Balardini (2005), esse processo pouco a 
pouco culminou no pensamento de que já não havia mais nada significativo para ser 
transformado, pensamento este que foi agravado pela queda do Muro de Berlim e 
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pelo fim da ideologia da Guerra Fria. Consequentemente diminuiu o número de 
jovens inseridos nos meios convencionais de participação.  

De modo geral, existem atualmente outras demandas, formas e 
características de participação dos jovens. Podemos citar mobilizações por causas 
como Direitos Humanos, Meio Ambiente, Direitos Indígenas, Diversidade Sexual, 
etc. E, para isso, não precisam estar vinculados a uma instituição propriamente dita. 
Assim, quando participam, buscam fazê-lo de uma maneira mais direta, com uma 
proximidade nas relações e além de terem como meta a eficácia em ações que são 
pontuais e que dizem respeito a sua própria vida. Essa atitude, todavia, não 
atravessa a canalização de uma instituição tradicional. Compreende-se, então, que 
atualmente é equivocada uma definição da participação da juventude apenas 
quando vinculada à grandes mobilizações ou esferas político-partidárias. 

No Brasil, na década de 1980 setores dos movimentos juvenis estarão 
envolvidos pelo processo de redemocratização, através das campanhas pelas 
eleições diretas e pela constituinte. Paralelamente houve como foco de preocupação 
a questão das crianças e dos adolescentes em situação de risco, que surgiu como 
um tema de extrema gravidade, desencadeando mobilizações em torno da defesa 
dos direitos destes segmentos, culminando com a criação do Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA) no início dos anos 90.    

Para Abramo (2003), o problema é que neste período o debate em torno da 
criança e do adolescente acabou por esvaziar aquele que dizia respeito à juventude, 
fazendo com que este termo, por muito tempo, se referisse ao período da 
adolescência, deixando a juventude fora do mote das preocupações e das 
discussões sobre direitos e cidadania.  

A partir da década de 1990, dentre os motivos de luta das novas gerações 
estava a questão do desemprego. Segundo Pochmann (2000), os jovens 
representaram 62,2% no montante global dos que perderam emprego assalariado 
na década de 1990. Por outro lado, o Brasil ainda enfrentava a ausência de espaços 
de construção de políticas públicas específicas para este segmento em nível 
institucional.  

Neste contexto surgiram formas diferentes de manifestações sociopolíticas e 
que se tornaram mais complexas na medida em que a palavra de ordem passou a 
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ser “cidadania”. Podemos relacionar essas a uma série de fatores vinculados 
principalmente ao contexto de implantação do neoliberalismo no Brasil efetivado a 
partir do governo Collor (1990-1992), em que o país enfrentou um quadro de 
instabilidade econômica e política, dos quais podemos citar a inflação, denúncias de 
corrupção no governo do presidente Fernando Collor, mudanças na moeda nacional, 
as transformações do capital, a relação do Estado e sociedade, o agravamento da 
questão social e econômica, entre outras.   

Se por um lado nesse período observou-se certa descrença na participação e 
na representação política, seja nas organizações estudantis, ou nos sindicatos e nos 
partidos políticos, por outro, cresceram movimentos de afirmações culturais e de 
identidade através de lutas por direitos específicos e localizados.     

Assim é que a partir dos anos 90, a movimentação em torno da construção de 
políticas públicas para a juventude ocorre pela necessidade do Estado em responder 
à sociedade que associava a juventude à comportamentos de riscos e delinquência. 
Este contexto pode ser exemplificado durante o governo Itamar Franco (1992-1994), 
sendo criados três programas para a juventude.São eles: Programa Saúde do 
Adolescente e do Jovem (Ministério da Saúde); Programa Especial de Treinamento 
(PET – Ministério da Educação); e Prêmio Jovem Cientista (Ministério da Ciência e 
Tecnologia). Tais programas tiveram sua continuidade no governo Fernando 
Henrique Cardoso.  

Durante o governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) as políticas para 
a juventude foram pensadas numa estratégia de prevenção e de controle do 
segmento juvenil. Segundo Sposito e Carrano (2003), as formulações das políticas 
públicas de juventude compreendiam a condição juvenil como um elemento 
problemático, estando contidas na política estratégias para o enfrentamento dos 
problemas da juventude.  

Sposito e Carrano (2003) elencaram cerca de 18 projetos voltados à 
juventude desenvolvidos durante os dois governos de FHC. Estes programas eram 
vinculados à diferentes ministérios. Não foi criada uma instância específica para 
atender as demandas relacionadas à juventude ou um espaço para discussão com 
representantes desse segmento.  
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Para os autores, o governo FHC aprofundou a política de focalização no 

combate à pobreza em detrimento de políticas para a juventude em caráter 
universal. Isso porque as ações buscaram atender jovens considerados carentes ou 
em situação de risco social, pertencentes a municípios de baixo Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH). 

Desse modo, há que se considerar que a institucionalização de uma política 
para a juventude teve início no governo FHC. Porém, essas políticas foram 
marcadas pela diversidade de ações passageiras e experimentais pois “inexistiam 
concepções estratégicas que permitiam delinear prioridades e formas orgânicas e 
duradouras de ação institucional capazes de compatibilizar interesses e 
responsabilidades entre organismos do Estado e da sociedade civil” (SPOSITO; 
CARRANO, 2003, p. 22). 

Essa análise sobre as políticas de juventude desenvolvidas nesse período 
sinaliza para o fato de que não foram estabelecidas políticas públicas num sentido 
amplo, ou seja, foram realizadas diversas ações, porém desconexas e enviesadas 
pela estereotipação dos jovens. Os governos concebiam como políticas públicas 
para juventude políticas sociais setoriais, ou seja, destinadas apenas para 
determinados tipos e realidades.  

 
Nesses moldes, as políticas de juventude implantadas caracterizam-se por 
ser reparatórias e compensatórias, em vez de realizarem valores e objetivos 
sociais referentes ao período juvenil, a fim de promover o desenvolvimento 
e a construção da cidadania nos jovens(KERBAUY, 2005, p. 194). 
 

 A partir dos anos 2002, mais propriamente a partir do governo Lula (2003-
2010), iniciou-se no Brasil o processo de criação e implementação, por parte do 
governo federal, de esferas institucionais específicas para discutir e atender as 
demandas relativas à juventude, assim como a criação e implementação de políticas 
sociais específicas para esse segmento, objetivando, dentre outras coisas, a 
proteção social. Em 2004 foi criado pelo governo federal o Programa Universidade 
Para Todos (PROUNI), cujo objetivo principal era democratizar o acesso ao ensino 
superior através de bolsas de estudos, integrais e parciais, para instituições privadas 
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de ensino. A seleção é feita através do desempenho do estudante no Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM) e tem ainda como critérios a renda familiar e o 
fato de o estudante ter feito todo o ensino médio na rede pública.  

No ano de 2005 foram instituídos o Conselho Nacional de Juventude 
(CONJUV), a Secretaria Nacional de Juventude (SNJ), o Programa Nacional de 
Inclusão de Jovens (PROJOVEM) e a Política Nacional de Juventude (PNJ).  

A SNJ é responsável por formular, coordenar e articular as políticas públicas 
específicas para a juventude. Cabe também promover a cooperação entre entidades 
nacionais e internacionais, públicas e privadas, para a promoção de políticas juvenis. 
A SNJ está vinculada à Secretaria Geral da Presidência da República.  

 Já o CONJUV tem por objetivo formular e propor diretrizes específicas para a 
juventude além de desenvolver estudos e pesquisas sobre a realidade 
socioeconômica dos jovens e promover o intercâmbio entre organizações juvenis. 
Há em sua composição 60 membros, sendo 1/3 de representantes do poder público 
e 2/3 da sociedade civil. A representação do poder público é contemplada pela SNJ, 
ministérios que possuem programas para os jovens, a frente parlamentar de política 
de juventude da câmara dos deputados, fórum nacional de gestores estaduais de 
juventude e associação de prefeitos. A representação da sociedade civil é composta 
por representantes dos movimentos juvenis, e neste segmento são contemplados 
movimento estudantil, rede de jovens ambientalistas, juventude rural, movimento 
hip-hop, quilombolas, organizações religiosas, etc, além de organizações não 
governamentais e especialistas com trabalho nessa área.  

O PROJOVEM é destinado a jovens entre 15 e 24 anos que não concluíram o 
ensino fundamental. Visa reintegrá-los à escola com bolsa de estudos e de 
qualificação profissional.  

Já a PNJ pode ser considerada um avanço quando incluiu a juventude numa 
categoria para além do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que tem como 
referência a idade de até 18 anos. A partir dessa idade os jovens eram 
contemplados por programas sociais universais, sem considerar as particularidades. 
A PNJ trouxe especificidade ao romper com a visão, em termos de políticas públicas, 
de que a juventude era apenas uma fase de transição entre a adolescência e a 
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idade adulta. Nesse sentido, passou-se a desenvolver políticas específicas para a 
faixa etária de até 29 anos.  

Em 2013, já no governo da presidente Dilma Rousseff, foi implantado no país 
o Estatuto da Juventude como uma política federal que definiu como jovem a 
população entre 15 e 29 anos de idade. O Estatuto é o instrumento legal que 
detalha, dentro das garantias já previstas pela Constituição, as especificidades 
relacionadas à juventude que precisam ser contempladas. Ao todo o Estatuto prevê 
11 direitos, que vão desde o direito à diversidade e à igualdade ao direito à 
sustentabilidade e ao meio ambiente. Um dos direitos que é interessante destacar, 
entretanto, é o direito à cidadania, à participação social e política e à representação 
juvenil. Esse direito em específico trata da participação do jovem, individual ou 
coletiva, na formulação, execução e avaliação das políticas públicas de juventude.  

Recentemente, em 2014, foi lançado um livro pelo programa estação 
juventude da SNJ, que visa refletir sobre as políticas públicas viabilizadas pelo 
governo federal e seus resultados. O livro traz como opção de referencial teórico e 
metodológico o conceito de geração a partir de Mannheim e a discussão de 
Moratória Social a partir das interpretações de Mario Margulis e Marcelo Urresti 
(1996). 

Segundo este estudo, o jovem brasileiro hoje passa pelo paradoxo de ter um 
enorme acesso à informação e pouquíssimo acesso ao poder. Isso ocorre devido ao 
aumento do nível de escolaridade e de consumo dos meios de comunicação, 
aumentando a participação nas redes sociais, o que garante um maior volume de 
informação, se considerado as gerações anteriores. Mas, em contrapartida, participa 
pouco dos espaços de decisão. “Assim, amplia-se o acesso de informações e redes 
e seguem restritas as condições de exercício de cidadania política” (BRASIL, 2014, 
p. 15).   

Outro paradoxo relevante trazido pelo estudo refere-se à ambiguidade que a 
juventude ocupa entre receptores de políticas públicas e protagonistas da mudança. 
Esse paradoxo refere-se ao fato de que a partir dos anos de 1960 a juventude 
assumiu o protagonismo nas grandes transformações e lutas sociais e que hoje se 
redefine na esfera do discurso público como objeto de políticas sociais e sujeito de 
direitos.  
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Nos discursos externos, que justificam as políticas, os jovens são definidos 
como ‘carentes’, ‘vulneráveis’, ‘capital humano’, população a proteger ou 
racionalizar, a ‘empoderar’ ou controlar. Entretanto, em contraste com esta 
visão externa, de maneira mais cotidiana e menos épica, os jovens vêm 
gerando novas sensibilidades e produzindo novas identidades, sobretudo 
através do consumo cultural e da comunicação em geral. Por um lado, a 
idade os confina a ser receptores de distintas instâncias de formação e 
disciplinamento e, por outro, se difunde na mídia e na escola o mito de uma 
juventude protagonista de novas formas de relação e interação social. A 
juventude se vê, pois, tensionada entre a dependência institucional e a 
expectativa de participação autônoma (BRASIL, 2014, p. 17).   

 
A tese de doutorado defendida por Regina Novaes, em 2006, destacava essa 

nova forma de lidar com a juventude no sentido de que necessita de cuidados. Para 
a autora, o termo protagonismo juvenil é um discurso de adultos que foi produzido, 
incorporado e compartilhado por diversas instituições e organizações nacionais e 
internacionais, em que o jovem é considerado objeto de intervenção. Ou seja, o 
jovem protagonista “é objeto e não sujeito de políticas governamentais e não 
governamentais. Seu poder de agir limita-se aos aspectos técnicos e à execução de 
projetos e políticas públicas” (NOVAES, 2006, p. 15). A autora afirma ainda que os 
critérios técnicos esvaziam o poder de intervenção da juventude reduzindo-a a 
instrumentos de uma racionalidade em que o agente é conduzido a fazer, “atividades 
que acrescenta coisas ao mundo, mas não interfere no seu curso” (NOVAES, 2006, 
p. 16).  

 Dessa forma, conclui-se que vivemos na atualidade a fomentação de políticas 
sociais específicas, o que necessariamente não implica incentivo e criação de 
espaços para a participação política. Houve uma inversão no fato de que o jovem 
passa de protagonista político para receptor de políticas públicas que visam cobrir 
lacunas deixadas pela segregação social e racial que ainda permeiam a sociedade 
brasileira.   

Aos poucos, os jovens são inseridos por meio da representatividade de 
segmentos, coletivos e partidos em instâncias que tem por função discutir, elaborar 
e fomentar propostas específicas para a juventude. O questionamento que se faz 
coerente é se as juventudes que não se encontram em espaços delimitados de fato 
são representadas e se não há a necessidade de criar mecanismos de participação 
alternativos e que atinjam o maior número de jovens possíveis. 
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1.2.2 Juventude e a experiência política na contemporaneidade 
 
 

No ano de 2005 foi lançado pelo Instituto Cidadania e pela Fundação Perseu 
Abramo o livro “Retratos da juventude brasileira - análises de uma pesquisa 
nacional” – cujo objetivo era divulgar os resultados da pesquisa “Perfil da juventude 
brasileira”, realizada entre os anos de 2003 e 2004 e que fez um levantamento 
quantitativo nacional sobre a participação juvenil na faixa etária que compreendia 
entre 15 e 24 anos.  

Nesta coletânea, Paul Singer (2005) abordou a questão da juventude como 
coorte em tempos de crise social. Para o autor, os jovens desse século são 
herdeiros da desilusão com a via política como alternativa para a revolução. Outro 
aspecto ressaltado pelo autor são as mudanças no cenário econômico e social 
devido ao processo de globalização e as políticas neoliberais implementadas pelo 
Estado. Com base na pesquisa, que constatou que 42% dos jovens vivem em 
famílias com renda de até dois salários mínimos e 31% em famílias com renda entre 
dois e cinco salários, Singer (2005) conclui que, por mais que essa juventude tenha 
o interesse de mudar as coisas, ela precisa cuidar antes da própria sobrevivência. O 
autor finaliza dizendo que “a juventude deseja ajudar o mundo a mudar e pensa em 
fazê-lo menos mediante a militância política do que pela ação direta. Mas a maior 
parte dela, antes de poder contribuir para a mudança, tem que ser ajudada” 
(SINGER, 2005, p. 35). 

Para isso a alternativa apontada por Singer (2005) é de que o governo 
brasileiro garanta renda mínima às famílias, bem como programas que garantam 
que os jovens possam ter acesso à educação mesmo tendo que trabalhar para 
ajudar suas famílias. Para efeito de análise, ressaltamos a conclusão do autor de 
que são necessárias bases materiais de sobrevivência para que o jovem possa 
querer lutar por um país melhor, e não o contrário. Para efeito de constatação, 
temos a partir do governo do presidente Lula algumas políticas sociais que visam 
garantir o que foi proposto pelo autor como o Programa Bolsa Família e o 
PROJOVEM.   

Ainda nesta pesquisa, o autor Paulo J. Krischke (2005) analisa os dados 
sobre a cultura política e participação democrática, considerando que a importância 
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dos estudos sobre cultura política está nas evidências que eles podem proporcionar 
sobre a disposição das pessoas a apoiarem o regime democrático, mesmo havendo 
desilusões com governos ou partidos e condições que podem afetar a democracia.   

Para o autor, existe certo determinismo quando se pesquisa sobre esse tema, 
como se os processos democráticos fossem irreversíveis. E os estudos acerca da 
participação juvenil seguem essa tendência quando pesquisadores, lideranças 
juvenis e poder público atribuem à juventude as expectativas de mudança que 
muitas vezes estão descontextualizadas tanto da realidade histórica do país quanto 
das condições efetivas e espaços de participação.  

Krischke (2005) analisa aspectos da participação a partir de interpretações e 
indicadores convencionais e não convencionais. Na primeira, examina a adesão ou 
não adesão dos jovens à democracia. Na segunda, são considerados outros dados 
de análise como a adesão a valores e práticas emergentes entre a juventude.  

Em relação aos indicadores convencionais de participação, o autor afirma que 
nem sempre os jovens aderem à democracia como os adultos gostariam. Traçando 
um paralelo entre uma pesquisa realizada entre os anos de 1989 e 1993 e publicada 
em 19952 por Álvaro Moisés, intitulada os “Brasileiros e a democracia” e a pesquisa 
realizada em 2003 e publicada em 2005, Krischke (2005) revela que na primeira 
houve uma preferência crescente pelo regime democrático e na segunda houve 
estabilidade, o que demonstra que o índice de adesão da juventude à democracia 
não cresceu como se esperava.  

Importante frisar que ambas constataram que metade dos jovens brasileiros 
prefere a democracia. No caso da pesquisa publicada em 2005, esse dado não 
necessariamente significa que a outra metade apoiaria regimes ditatoriais. Isso 
porque a pesquisa contou com outras variáveis, tais como “não sabe” ou “tanto faz”. 
Há também indícios de variação de acordo com a renda familiar e nível de 
escolaridade, que demonstram o caráter heterogêneo que apresenta a não adesão à 
democracia.  

 
 
 
 

                                                           
Ver: Moisés, José A. Os brasileiros e a democracia - bases sociais da legitimidade democrática. São 
Paulo: Ática. 1995. 
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Não se trata mais apenas de um fenômeno quantitativo, que continua 
numericamente o mesmo de antes, mas de uma mudança de qualidade ou 
ideologia, que introduziu uma autoimagem individualista, antissocial e 
antipolítica na apatia e no desinteresse político tradicionais (KRISCHKE, 
2005, p. 339).  

  
Para Krischke (2005), ainda deveriam ser introduzidas outras variáveis além 

das já citadas, como diversidades regionais e socioeconômicas, bem como as de 
caráter ideológico para verificar as atitudes apolíticas da juventude brasileira. Esses 
resultados poderiam ajudar na formulação de políticas públicas de acordo com as 
regiões e com as demais variáveis.  

Os indicadores não convencionais de participação, segundo o autor, 
passaram a ser observados a partir das contradições nos indicadores convencionais, 
principalmente em relação aos partidos políticos. Comparando os dados da pesquisa 
publicada em 1995 (MOISÉS, 1995) com a pesquisa de 2005 (Krischke, 2005) 
percebe-se que a importância atribuída aos partidos é bem maior do que a confiança 
que é depositada nos mesmos. Outro dado da pesquisa de 2005 é que o índice de 
jovens que se reconhecem como direita, esquerda ou centro é maior do que os que 
se identificam ou que confiam nos partidos. O autor pontua que na discussão sobre 
a participação não convencional é importante apontar os valores prioritários 
identificados pelos jovens. Dentre eles, destacam-se por ordem: a igualdade de 
oportunidades, temor a Deus, dedicação ao trabalho, respeito ao meio ambiente, 
religiosidade, liberdade individual e competência.  

Krischke (2005) finaliza afirmando que os dados sobre cultura política da 
pesquisa sobre a juventude brasileira sugerem que há “índices elevados de 
participação política dos jovens, tanto em suas formas de ação convencional como 
nas não convencionais” (KRISCHKE, 2005, p. 348), pois os números relativos à 
identificação partidária, aprovação do governo, confiança nos partidos, participação 
em protestos, etc, têm índices mais elevados do que os observados em pesquisas 
referentes aos jovens europeus.    

Em 2012, como parte de um projeto de pesquisa que visava mapear e 
compreender as formas de participação social e política juvenil no Brasil, foi 
publicado o livro “Juventude e a experiência da política no contemporâneo”. 
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Organizado por Cláudia Mayorga, Lucia Rabello de Castro e Marco Aurélio Máximo 
Prado, a coletânea de artigos trouxe, de modo geral, a discussão de como a política 
se apresenta para os jovens no que se refere às experiências de organização 
coletivas. O debate foi apresentado sob diferentes perspectivas, desde o 
engajamento de jovens no campo da política formal até a experiência em coletivos 
mais autônomos. Estes textos tiveram como maior pretensão trazer para o centro do 
debate sobre política e juventude possibilidades de compreensão da ação política na 
atualidade, bem como os meios que os jovens têm utilizado para realizar suas 
práticas de atuação. 

Como o livro está imbuído de diferentes análises, possibilita a compreensão 
dos diferentes modelos de participação. Além da diversidade de campos empíricos, 
o livro trouxe diferentes modelos teóricos e metodológicos para se pensar a 
participação juvenil. Por um lado a participação nos moldes da política institucional, 
que demonstra importância ao pautar processos de enfrentamento da sociedade civil 
frente ao Estado pelas vias da representação e por outro os coletivos autônomos 
que exigem uma maior horizontalidade nas relações e maior poder de intervenção.  

Os organizadores consideram “a diversificação desses modos de participação 
uma questão fundamental, posto que vivemos em um mundo completamente 
transformado pelas novas formas de comunicação, pela tecnologia e pelos 
processos de globalização que alteram significativamente as configurações das 
disputas políticas e seus territórios” (MAYORGA; CASTRO; PRADO, 2012, p. 25). 

Ainda sobre a coletânea, os organizadores apontam a importância de 
qualificar os elementos presentes na relação entre juventude e política por 
considerar que esta não é direta e natural. Há também a necessidade de 
compreender que a juventude está se reinventando e buscando outras formas de 
participar da política e que essa relação atualmente se apresenta “como sintoma de 
uma sociedade que vive um processo de democratização marcado por muitas 
contradições e que evita enfrentá-las” (MAYORGA; CASTRO; PRADO, 2012, p. 
267). E que ao mesmo tempo é preciso compreender que há uma ênfase numa 
política da vida cotidiana, exercida pelos jovens em suas comunidades, o que revela 
que a ação de mobilização ocorre a partir da constatação de que é necessário 
enfrentar um problema e às vezes enfrentam o paradoxo de que suas atuações 
podem ser elemento importante na reprodução da cultura política que combatem.  
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Outra coletânea com temática da juventude foi lançada em 2013 sob o título 

“Juventude no século XXI: dilemas e perspectivas”. Organizado por Heloisa Dias 
Bezerra e Sandra Maria de Oliveira, os artigos em sua maioria versaram sobre a 
relação entre juventude e política, com variadas nuances. As pesquisas que 
originaram os capítulos do livro questionam a imagem de juventude apática e 
alienada. Foram realizadas utilizando de variadas metodologias, com diferentes 
grupos e em diferentes espaços, o que garantiu uma heterogeneidade nas análises.  

Para as organizadoras as diferentes abordagens permitem a reflexão sobre 
os caminhos que trilham as juventudes na atualidade: “a multiplicidade de arenas de 
sociabilidade que, ao mesmo tempo, ajudam a conformar identidades plurais embora 
recortadas pelas muitas ausências, pelas negações, pelas diferenças comumente 
transformadas em desigualdades” (BEZERRA; OLIVEIRA, 2013, p. 11).  

Existe uma gama de jovens que buscam engajamento partidário como forma 
de participação. E é justamente sobre este tema que Ana Karina Brenner (2013) 
escreve “Militância de jovens em partidos políticos”, baseado numa pesquisa 
realizada entre os anos de 2009 e 2010 com jovens universitários com idade entre 
21 e 29 anos da cidade do Rio de Janeiro, com filiação em diversos partidos. 

Brenner (2013) busca refletir o que atrai os jovens em partidos como PT, 
PCdoB, PSTU, PSOL e PDT. A autora situa estes partidos como sendo de esquerda 
a partir da pesquisa realizada com parlamentares brasileiros por Zucco Jr.3em 2009, 
A partir das entrevistas, a autora traça um paralelo entre a organização partidária e 
seus espaços destinados a juventude com a atuação e o engajamento dos jovens 
entrevistados. 

A análise de Brenner (2013) sobre como os jovens se organizam na militância 
partidária conclui que a principal queixa dos jovens é que não ocupam espaços de 
tomada de decisões dentro do partido na mesma proporção de sua militância. 
Reconhecem que os adultos possuem mais experiência e maior capacidade de 
liderança e não encontram problemas em continuar nas direções dos partidos desde 
que dessem credibilidade e atenção às opiniões e desejos dos jovens, permitindo 
que participassem das decisões partidárias. 
                                                           3 ZUCCO JR., C. Esquerda, direita e governos: a ideologia dos partidos políticos brasileiros. 
Seminário apresentado no Legislator Views Of Brazilian Governance, realizado na Universidade de 
Oxford, em setembro de 2009. Disponível em: http://fas-polisci.rutgers.edu/Zucco/papers/paper-
esquerdadireitagoverno.br.pdf.c.squerda. Acesso: 25/03/2014. 
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1.2.3 Juventude e os novos modelos de participação 
 

No ano de 2008, Lúcia Rabello de Castro publicou artigo sobre a subjetivação 
dos jovens em relação à participação política. Intitulado “Participação política e 
juventude: do mal-estar a responsabilização frente ao destino comum”.Neste texto a 
autora teve como foco a relação entre juventude e política discutindo como o 
processo de subjetivação política influencia no sentimento de pertencimento à 
sociedade e de responsabilização pela vida em comum, bem como as vias 
escolhidas para atingir tais objetivos.  

Castro (2008) questiona a noção de participação política reconhecida e 
legitimada apenas como engajamento em espaços instituídos como partidos e 
agremiações estudantis e sindicatos, afirmando que a responsabilização frente ao 
destino comum vai além da militância em esferas institucionais. Pode também 
ocorrer de outras maneiras, pois os jovens vislumbram outras possibilidades de 
atuação. De acordo com o meio social e cultural surgem demandas “de 
transformação social a partir de rupturas de baixo para cima, implodindo fronteiras e 
identidades e deslocando a noção do político para as margens do que é 
convencionalmente concebido como tal” (CASTRO, 2008, p. 254). 

Segundo dados da pesquisa, os jovens que aderem à causa político-partidária 
têm como intuito o desejo de transformação social e a expectativa de um mundo 
melhor, demonstrando preocupação com a realidade social e a possibilidade de 
intervir mais diretamente na sociedade. Geralmente o ingresso no partido político foi 
antecedido pela militância no movimento estudantil.  

Já os jovens que aderiram aos trabalhos sociais e comunitários como forma 
de militância apresentam, entre os motivos para o engajamento, sua própria vida 
pessoal. A maioria foi atendida pelas ONG’s e optaram por ali trabalhar e ajudar 
outros jovens “na medida em que viram na sua própria mudança a possibilidade 
concreta de trabalhar em prol da mudança de outros jovens nas mesmas condições” 
(CASTRO, 2008, p. 262). Justificam a escolha pelo trabalho social pela falta de 
oportunidades gerada pela desigualdade social e reconhecem que fazem o que seria 
obrigação do governo.  
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O que o artigo trouxe para o debate sobre a participação política são os 

moldes que os jovens estão delineando para o futuro. Para a autora, esses jovens 
venceram a barreira da apatia e do conformismo e suas ações acompanham um 
processo de politização da vida social.  

 
Nesse sentido, parece ser tanto no limite quanto no exterior das atividades 
convencionalmente tidas como políticas que a política adquire algum 
sentido e importância para muitos jovens no Brasil hoje, justapondo ideais 
de transformação do presente com os de reparação social, ambos podendo 
ser concebidos como reordenações do vínculo com o social e permitindo ao 
jovem o compromisso com o destino comum (CASTRO, 2008, p. 265). 

 
  Castro (2008) conclui que nos dois casos a causa comum é a transição dos 

jovens para outro lugar na sociedade que não a família, inserindo-se em relações 
sociais mais amplas. Essas relações traduzem uma resposta ao mal-estar que estes 
jovens experimentam ao se deparar com as desigualdades sociais. Eles se sentem 
responsáveis pelas situações. Os jovens que se engajam em trabalhos sociais 
revelam seu afastamento dos partidos e instituições porque não acreditam no 
comprometimento destes com a mudança social. Preferem permanecer na ação 
social local até porque é possível ver de perto qual a sua eficácia. Os jovens que 
aderem aos partidos e movimentos estudantis vêem aí a única alternativa de 
transformar a sociedade dentro de um projeto de nação. Em ambos, o que move a 
participação é o cenário das desigualdades sociais.  

O artigo de Silva e Castro (2013), “Para além das fronteiras convencionais do 
ativismo político: a inserção de jovens em coletivos fluidos”foi construído a partir de 
uma pesquisa realizada com 20 jovens do Rio de Janeiro de ambos os sexos, com 
idade entre 18 e 25 anos e de diferentes classes sociais pertencentes a coletivos, 
tais como movimento estudantil, ONGs e partidos políticos. 

Segundo as autoras, surgiram nas entrevistas dois sentidos para a política: 
um que se refere às ações eleitorais e ao que ocorre dentro das instituições 
governamentais e outro mais amplo, referente aos relacionamentos interpessoais e 
nas ações cotidianas do indivíduo. E foi nesse sentido amplo que os jovens se 
relacionaram com a dimensão coletiva da ação, pois consideram que para haver 
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mudanças sociais efetivas as pessoas precisam se sentir responsáveis pela 
sociedade. 

A pesquisa também revelou que o sentido da política para esses jovens está 
centrado na vida cotidiana fortalecendo organizações como as associações 
comunitárias, tendo como foco a ideia do local como uma alternativa concreta às 
desigualdades sociais. Os jovens se identificam com ações políticas que possibilitam 
mudanças imediatas e, para eles, o maior poder de intervenção está na própria 
comunidade, onde podem contribuir para uma melhor qualidade de vida das 
pessoas com quem convivem.  

Ao aderirem os coletivos fluidos os jovens buscam alternativas para as 
relações hierárquicas e burocratizadas das instituições formais, o que para eles é 
um entrave diante das mudanças efetivas do meio social em que vivem. Buscam 
também liberdade para a ação e a transformação social a partir de ações pontuais. 
Para as autoras, a autonomia de indivíduos e das coletividades, assim como a 
liberdade da ação, foram importantes para a participação política na medida que 
possibilitaram novos mecanismos de conceber e praticar a ação política, tornando-
se alternativa ao afastamento dos jovens da política instituída. 
 É importante refletir sobre a participação política e as formas de resistência que 
se configuram nos espaços urbanos pela formação de coletivos em torno de 
movimentos como o hip-hop por exemplo. Esses coletivos, além de serem espaços 
alternativos para a participação política, são também lugares de resistência frente 
aos problemas sociais, bem como de afirmação identitária.  

As autoras Menezes e Costa (2012) propõem um estudo sobre os desafios e 
as possibilidades para a participação juvenil. Iniciam versando sobre a temática da 
democracia e da participação considerando como marco significativo para a 
discussão em torno da democracia e das formas de participação a abertura política 
instaurada pós-ditadura, que nos colocou “diante de um desafio democrático, 
marcado pela disputa de projetos de democracia que refletem diferentes concepções 
de cultura política” (MENEZES; COSTA, 2012, p. 35).  

A característica predominante dessa nova concepção seria o fato de que a 
luta por novos direitos estaria no reconhecimento da cultura como terreno político. 
Como consequência, o conflito passou a ocorrer em razão do pluralismo social e das 
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diversas concepções de mundo (MENEZES; COSTA, 2012, p. 35). O movimento 
hip-hop4 é a base para a definição das autoras de que a política identitária pode se 
fortalecer quando está imbuída da luta por cidadania. Existe nesse movimento duas 
identidades distintas, mas que acabam se fundindo: jovem pobre e movimento 
cultural.  
 

Nessa perspectiva, os jovens participantes do movimento hip-hop, ao 
mesmo tempo que reconhecem e refletem sobre suas realidades, elaboram 
formas de enfrentamento às diversas situações de exclusão que vivenciam, 
tais como geracional, territorial, racial e de classe. Nesse sentido o 
movimento hip-hop afirma dimensões existenciais que são cotidianamente 
invisibilizadas pelo social que, por sua vez, valoriza o jovem que segue o 
roteiro estabelecido pelo mundo adulto, capitalista, meritocrático, 
individualista e disciplinador: trabalhar, estudar, dar conta de sua 
sobrevivência, não se envolver em ‘riscos’ (MENEZES; COSTA, 2012, p. 
35). 

 
Sobre a participação política juvenil em movimentos, as autoras dizem ser 

relevante considerar que o engajamento está vinculado ao contexto democrático e à 
cultura política brasileira que, ao permitir diálogos em espaços variados, as 
organizações tendem a interferir nos rumos das decisões políticas e, nesse sentido, 
o movimento hip-hop, na condição de sujeito coletivo, tem a possibilidade de pleitear 
junto ao Estado políticas específicas para os jovens pobres. 
 Nessa linha encontra-se o artigo intitulado “Coletivos e ações estéticas: alguns 
apontamentos acerca da participação política”, escrito por Maheirie, Hinkel, Groff, 
Müller, Gomes e A. Gomes (2012) cujo objetivo era problematizar questões 
referentes à participação política da juventude a partir do entendimento de que a 
relação da juventude com a política é marcada por inúmeros sentidos e estratégias, 
e que nem sempre a linguagem racional-utilitária é suficiente para compreendê-la.  

Os autores definem que os coletivos podem se constituir como unificação 
transitória e momentânea, assim como podem ser constituídos de grupos 
organizados. Caracterizam-se enquanto unificação coletiva a partir de um projeto em 
comum. Os coletivos, na grande maioria, são muito diferentes entre si e são diversos 
                                                           4 A pesquisa “A arte na política: um estudo do movimento hip-hop na cidade de Recife” foi realizada 
pelas autoras no ano de 2007 e tinha como objetivo situar o movimento hip-hop e seu apelo ao 
cultural como elemento político.  
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os motivos que os formam. Entretanto, suas configurações ideológicas, apesar de 
diversificadas, são permeadas por projetos que buscam autonomia e direito à 
diferença. 

 
Os movimentos de subjetivação e objetivação dos sujeitos em tais 
experiências coletivas se caracterizam por dar visibilidade à atividade 
política como forma de experiência, sentida e significada na relação 
estética. Não é um projeto comum no qual se pensam e se calculam suas 
estratégias, mas uma nova possibilidade que aparece no horizonte comum, 
que se constrói e se articula por meio da experiência sensível coletiva 
(MAHEIRIE; HINKEL; GROFF; MÜLLER; GOMES; A. GOMES, 2012, p. 
152). 

 
Para a especificidade do estudo que propuseram, foram pesquisados três 

modelos de coletivos juvenis: o Movimento Passe Livre de Florianópolis, jovens 
músicos no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra de Santa Catarina e 
jovens ligados ao Rap em Blumenau. Interessante frisar que buscaram para além da 
participação política, compreender os processos históricos, as subjetividades e as 
características sociais e culturais que envolveram a formação desses coletivos.  

Concluem que é positivo o fato de a teoria social buscar a superação do 
estigma de que a militância é inerente à juventude e que a participação de jovens 
ainda é direcionada para sua inserção na sociedade, se tornando na maioria das 
vezes estratégias que sugerem que os jovens, ao serem inseridos na vida pública, 
possam assumir responsabilidades estatais.  

Ainda sobre os coletivos, Donato, Silva Júnior, Cunha, Mayorga e Prado 
(2012) no artigo “A reflexidade em torno de si e do mundo na atuação de jovens Hip 
Hoppers”,afirmam que para compreender como os jovens inseridos neste universo 
produzem posicionamentos acerca do campo social em que estão inseridos, é 
necessário saber quais valores e concepções de sociedade são produzidos por eles 
do ponto de vista tanto individual quanto coletivo e sobre eles na relação dialética 
entre sujeito e sociedade.  
 Sobre a participação dos jovens no ambiente escolar e sua identificação com 
os processos educacionais, Lúcia Rabello de Castro5 (2012) afirma que essa relação 
                                                           5 Este texto é originário do projeto de pesquisa “Subjetivação política na infância e juventude em 
contextos institucionais: a democracia nas escolas”, realizado entre os anos de 2006 e 2009 com 
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tem tido como consequência transformações sociais e econômicas em vários países 
e que as finalidades originais das escolas estão sofrendo mudanças efetivas devido 
às demandas da cultura tecnológica e do consumo.  

Para Castro (2012), a participação de jovens no contexto escolar está 
permeada de múltiplas subjetividades devido ao fato de que “as vivências escolares 
arrolam tanto a reprodução social do aprender quanto a invenção do cotidiano 
escolar em que os anseios pessoais juvenis podem ser mais contemplados” 
(CASTRO, 2012, p. 65). Por isso, a análise ocorreu na esfera dos modos de 
subjetivação aos quais estão implicados a participação de jovens nesses espaços, 
considerando que aspectos como origem social, tipo de escola frequentada e capital 
cultural familiar são decisivos na produção de variáveis dos modos de participação e 
da subjetivação juvenil.  
 Baseados nos dados dessa mesma pesquisa, um grupo de autores escreveu 
“A ação coletiva e os valores da vida escolar”, cujo objetivo “é discutir as 
possibilidades de coletivização da ação na instituição escolar e os valores que 
interpelam os jovens a participar na escola e a se engajar na busca por mudanças a 
partir de situações e pautas comuns” (SILVA; BACELLAR; CASTRO, 2012, p. 171). 
 Os autores partem da premissa de que a participação dos alunos na 
construção das práticas escolares poderia ser uma alternativa para mudar a maneira 
como os jovens vivem a experiência do período escolar. Assim, envolver os 
estudantes nas discussões da escola significaria o início da construção de uma 
causa dos estudantes, viabilizando mudanças a partir de acordos nos pontos em 
que haja discordância de uma das partes, ou seja, partilhando poder.  
 Para os autores, são essas regras que orientam a ação humana, exigindo uma 
dinâmica entre o agir e os valores sociais que não podem ser reduzidos a 
determinismos, ou seja, “nem os valores determinam a ação, nem a ação ocorre 
sem estar relacionada ao campo dos valores” (SILVA; BACELLAR; CASTRO, 2012, 
p. 185).  
 
                                                                                                                                                                                     
cerca de 2600 estudantes de escolas públicas e privadas da cidade do Rio de Janeiro. Coordenado 
pela professora Lúcia Rabello de Castro, tinha por objetivo compreender e mapear as formas de 
participação e ação de crianças e jovens no contexto escolar.  
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 O que se propôs no início desse capítulo foi compreender o lugar da juventude 
dentro das teorias sociológicas, bem como apropriar da temática juventude e 
política, a fim de trazer para o cerne desse trabalho a conceituação do que se trata 
esse segmento social enquanto conceito e em que medida a pesquisa sobre 
representações sociais de juventude acerca de fenômenos políticos e sua 
constituição identitária poderia se abarcar de um rigor teórico e metodológico 
coerentes.    
 Ao entrarmos em contato com essa gama de textos e contextos, algumas 
definições conceituais nos servirão de mote para a análise da pesquisa. Mannheim 
(1968, 1993) contribui no sentido de demonstrar a necessidade de situar a 
especificidade dos sujeitos jovens da pesquisa vinculados aos processos históricos 
e sociais da nossa sociedade, bem como com a categoria social de classe, dado o 
lugar social em que se encontram os jovens em questão. Assim como Pais (2003), 
ao afirmar ser necessário antes de quaisquer análises descortinar as conjunturas 
sociais, culturais e econômicas que envolvem os sujeitos pesquisados, 
compreendendo a juventude como uma categoria socialmente construída e 
elaborada no contexto das particularidades sociais, políticas e econômicas. 
 Neste sentido, também corrobora Bourdieu (1983) quando afirma que a 
questão de classe influencia sobremaneira. As juventudes se comportam de acordo 
com o seu lugar social. Não vivem a mesma temporalidade, não sao possibilitadas 
as mesmas condições aos jovens de uma mesma geração. As demais leituras, tais 
como Ianni (1968) e Foracchi (1965), reafirmaram as posições de Mannheim (1968, 
1993) sobre a necessidade de se desvendar a posição de classe do indivíduo e a 
compreensão desse processo para se compreender as condições sociais as quais 
estavam inseridos os estudantes na sociedade brasileira. 

Já a análise da abordagem funcionalista nos servirá na medida em que se 
quer refutá-la. Não é intenção dessa pesquisa utilizar da sociologia funcionalista 
como abordagem de um problema social. Pelo contrário, a juventude no contexto 
desse trabalho será abordada como uma condição social de sujeitos de direitos.  

A segunda parte do capítulo tratou de trazer uma revisão da literatura dos 
trabalhos desenvolvidos por pesquisadores que trataram especificamente da relação 
entre juventude e política em variados espaços e contextos de participação. Foi 
importante pois nos deu a dimensão de como a juventude se comporta quando 
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assume o protagonismo das mudanças sociais, políticas e econômicas que almeja.  

Por outro lado, fazer a revisão na literatura sobre juventude e política nos 
levou à percepção de que nenhum dos autores tiveram como objeto de análise 
jovens que não ocupam nenhum espaço de participação e mobilização com a 
política. Vimos que os trabalhos respondem às múltiplas formas de participação em 
variados espaços e motivos diversos. As leituras foram importantes para 
compreendermos as metodologias e as bases teóricas que sustentam pesquisas 
relacionadas a participação política de juventude.   

Para além da participação de jovens em coletivos, organizações e partidos 
políticos há os que optam pela não participação, que são maioria. Analisar os jovens 
que não estão ocupando espaços de participação, institucionalizados ou não, é o 
mote dessa pesquisa. Pretendemos versar sobre o problema da percepção de 
jovens em relação ao mundo da política, e, principalmente, como se reconhecem 
enquanto sujeitos da política, com uma abordagem sobre o problema da adesão ou 
da apatia aos processos democráticos, traçando um mapa da representação dos 
mesmos sobre os processos e dinâmicas da política brasileira em suas variadas 
formas e espaços de poder e participação. 

Importante nesse processo de análise a compreensão de que os jovens não 
participam da mesma forma e nem possuem os mesmos desejos de participação. 
Existem diferentes práticas e concepções que devem ser consideradas para além da 
dimensão pública e política. Deve-se levar em conta as subjetividades. 

Assim, no próximo capítulo iniciaremos com a discussão em torno das opções 
teórico-metodológicas que permearão toda a tese. Desse modo, descreveremos 
como ocorreu o processo da pesquisa a partir das entrevistas com os jovens, a 
opção pelo método qualitativo na coleta dos dados e pela análise de conteúdo no 
trato com a pesquisa empírica. Consideramos também apresentar a base teórica 
tendo como referencial a teoria das representações sociais e das identidades, assim 
como o lugar social dos jovens que compõem essa pesquisa e o que pretendemos 
apresentar e defender como melancolia política.  
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2. INSTRUMENTAL METODOLÓGICO, HIPÓTESES E CONCEITOS 
FUNDAMENTAIS 
 
 
 

No capítulo anterior, ao revisarmos a literatura sobre a categoria juventude 
nos trabalhos sociológicos e nas pesquisas que envolvem a temática da relação 
entre juventude e política, percebemos que o interesse pelos sujeitos políticos que 
atuam ou não nas esferas institucionais do Estado constitui tema de relevância para 
as Ciências Sociais. Porém, a importância que recebem os temas, o foco e as 
maneiras como serão analisados, compreendidos e inseridos em um dado contexto 
irá variar devido à metodologia escolhida aos objetivos traçados. 

Neste sentido, a proposta deste capítulo é realizar uma imersão nas questões 
teórico-metodológicas que norteiam a tese. Serão apresentados os recursos 
utilizados na captação dos dados da pesquisa, assim como a escolha do referencial 
para a análise dos mesmos. Este foi também o espaço escolhido para contextualizar 
o lugar social de onde falam os jovens dessa pesquisa, traçando o histórico e o perfil 
da região noroeste de Goiânia. 

Para finalizar, apresentaremos aqui o conceito de melancolia política, 
ancorado por categorias de análise como alheamento e apatia. É importante frisar 
que este conceito foi utilizado por teóricos (Prochasson,2013; Stein,1993) para 
definir o comportamento político de esquerdistas após a queda do muro de Berlim e 
do fim da União Soviética, que passou a ter como principal característica o 
sentimento de impotência. Mas em se tratando do comportamento político de jovens, 
que também possuem o sentimento de impotência permeado por pessimismo, este 
conceito se faz novo, e por isso a importância de fundamentá-lo dentro do que 
propomos neste trabalho.  
 
 
2.1 O percurso metodológico 
 
 
 A pesquisa foi realizada em dois momentos específicos e com etapas bem 
definidas. A primeira foi realizada no ano de 2010 com 30 entrevistas individuais e 
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03 grupos focais, com jovens de idade entre 15 e 18 anos, estudantes do Ensino 
Médio de uma escola pública na região Noroeste de Goiânia, mais precisamente o 
Colégio Estadual Ary Ribeiro Valadão Filho, no Setor Finsocial. A segunda foi 
realizada no ano de 2014 tendo como sujeitos os mesmos que participaram da 
pesquisa em 2010 e que já se encontravam na faixa etária entre 19 e 22 anos, 
sendo que a grande maioria estava cursando o nível superior de Ensino.  

A primeira parte da pesquisa, realizada em 2010, se deu no âmbito de dois 
projetos: percepção e autopercepção de jovens estudantes enquanto sujeitos na 
política e comunicação política, juventude e formação cidadã.  Ambos realizados 
pela Rede de Pesquisa Goiana em Política, Opinião Pública e Processos Midiáticos, 
formada pelo Colégio Estadual Ary Ribeiro Valadão Filho, onde à época eu era 
professora das dispiplinas de História e Sociologia no ensino médio, Pontifícia 
Universidade Católica de Goiás e Universidade Federal de Goiás, ambos com 
financiamento da Fapeg e bolsas de iniciação científica UFG/CNPq. 

O primeiro projeto desenvolvido foi percepção e autopercepção de jovens 
estudantes enquanto sujeitos na política e tinha por objetivo analisar o 
comportamento dos jovens em relação à política buscando compreender problemas 
relativos à democracia representativa a partir da participação política e da ação 
coletiva. Buscava-se também trabalhar com a perspectiva de formulação de modelos 
alternativos de gestão política e de comunicação com o intuito de ser também uma 
fonte de respostas relevantes para gestores de políticas públicas para a juventude 
além de uma fonte de informação para que a própria classe política pudesse rever 
questões referentes à representação política.  

O projeto comunicação política, juventude e formação cidadã se deu como 
desdobramento do primeiro e tinha por objetivo compreender a percepção da 
juventude em relação ao universo da política enfatizando a comunicação 
estabelecida pelos atores políticos institucionalizados como partidos e poderes 
executivo e legislativo. Pretendia-se uma parceria com a Assembleia Legislativa do 
Estado de Goiás na perspectiva de utilizar os dados da pesquisa para a produção de 
diagnósticos que pudessem orientar e fomentar a elaboração de propostas para 
ações legislativas direcionadas a formação cidadã de jovens entre 15 e 18 anos 
trazendo como temas centrais o empoderamento civil e a participação política. A 
partir da análise dos dados coletados nessas duas pesquisas, surgiram indagações 
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as quais não foram possíveis trabalhar no âmbito desses dois projetos, e que tem 
nos orientado na perspectiva desse trabalho.   

A primeira etapa da pesquisa foi realizada em dois níveis de interação com os 
estudantes. Primeiramente foram realizadas trinta entrevistas individuais em 
profundidade e semiestruturadas com o objetivo de compreender características da 
relação entre a juventude e o universo da política. Depois foram realizados 
encontros em grupos focais, estruturados por mediação, cujo objetivo básico era 
permitir que os sujeitos confrontassem suas falas de modo que sobressaíssem a sua 
compreensão acerca da política e de como se percebem enquanto sujeitos desse 
universo. 

A pesquisa individual em profundidade é uma técnica qualitativa que tem 
como princípio a exploração de um assunto para a busca de informações a fim de 
analisá-las e apresentá-las de forma estruturada. Tem como principal característica 
o fato de permitir flexibilidade ao entrevistado para definir suas respostas e ao 
mesmo tempo permitir ao pesquisador ajustar as perguntas. Para Duarte (2005), a 
entrevista em profundidade é um recurso metodológico que busca, com base em 
teorias e pressupostos definidos pelo investigador, recolher respostas a partir da 
experiência subjetiva de uma fonte, selecionada por deter informações que se 
deseja conhecer, tornando-se uma técnica dinâmica e flexível, útil para a apreensão 
de uma realidade, tanto para tratar de questões relacionadas ao íntimo do 
entrevistado, como para descrição de processos complexos nos quais está ou 
esteve envolvido.  

As entrevistas foram feitas de forma semiestruturada, ou seja, foi utilizado um 
roteiro previamente elaborado. Este tipo de entrevista possui um caráter aberto onde 
o entrevistado responde as questões dentro de sua concepção. Porém, não se trata 
de deixá-lo livre ao falar, sob risco de perder o foco da pesquisa.    

Outra fase dessa primeira etapa da pesquisa foram os grupos focais. 
Também captados em vídeo, permitiram a interação entre os sujeitos para discutir e 
comentar o tema objeto dessa pesquisa a partir de suas experiências cotidianas. 
Como técnica de pesquisa, os grupos focais estão numa posição intermediária entre 
a observação participante e as entrevistas em profundidade e tem como 
característica principal o fato de ser um recurso que permite a compreensão dos 
processos de construção das representações sociais e das percepções de grupos 
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específicos. Gondim (2003) chama a atenção para a diferença entre entrevistas 
grupais e grupo focal. Nas entrevistas grupais a relação do entrevistador é com cada 
membro do grupo exercendo um papel mais diretivo. Já no grupo focal, o 
moderador, a posição de facilitador do processo de discussão e sua ênfase está na 
formação de opinião sobre um determinado tema. Nas entrevistas grupais, a 
unidade de análise é o indivíduo, no grupo focal é o próprio grupo, ou seja, quando 
uma opinião é esboçada, mesmo que não seja compartilhada por todos, para efeito 
de análise e interpretação dos resultados, ela é referida como do grupo (GONDIM, 
2003, p. 151).  

As duas fases da primeira etapa da pesquisa foram captadas em vídeo com 
temas pré-selecionados, mas trabalhados de forma que permitiam aos entrevistados 
trazerem novos temas para a conversa. Perguntas do tipo: o que entende por 
política? O que ela significa? Você tem vontade de entrar para o meio? Como a 
política é tratada na família? Qual a responsabilidade dos políticos e a 
responsabilidade da sociedade? O que caracteriza como melhor e pior da política? – 
dentre outras, nortearam o processo da pesquisa empírica.  

A segunda etapa da pesquisa foi realizada no ano de 2014. Os jovens foram 
localizados através de seus perfis nas redes sociais. Foi enviado um questionário 
contendo questões próximas das que foram trabalhadas em 2010 e também com 
questões atuais, dentre elas as manifestações de junho de 2013. O objetivo foi 
captar a partir do fato de que todos já se encontravam experientes em relação ao 
voto e as suas novas formas de vida, se houve ou não mudanças na percepção em 
relação à política, se estavam participando de espaços instituídos ou não, numa 
tentativa de filtrar uma identidade política dessa juventude que não se baseasse 
apenas em um processo eleitoral.  

O roteiro foi respondido por 20 dos 30 jovens que participaram da primeira 
etapa da pesquisa no ano de 2010. As perguntas giraram em torno das seguintes 
temáticas: identificação, participação em partidos e/ou movimentos sociais, 
manifestações de junho de 2013, comportamento individual e da família em relação 
ao voto e a participação política, perspectivas em relação à política brasileira e por 
fim, se consideravam-se sujeitos da política.  
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2.2 A opção pelo método qualitativo e o processo de análise da pesquisa 
 
 

A opção para análise desse material será pelo método de pesquisa qualitativo 
por compreender as possibilidades de uma melhor condição de análise do conteúdo, 
considerado obviamente todos os riscos que se correm ao fazer essa escolha, 
principalmente no que tange a questão da subjetividade.  

Segundo Martins (2004), a pesquisa qualitativa é tida como método que 
privilegia a análise de microprocessos, através do estudo das ações individuais 
centrais e grupais, caracterizando-se pelo exercício da intuição e da imaginação pelo 
sociólogo. Caracteriza-se também pela heterodoxia no momento da análise por 
conta da variedade de material que geralmente é coletado, exigindo do pesquisador 
capacidade integrativa e analítica. Para a autora, na metodologia qualitativa é de 
fundamental importância a capacidade teórica e metodológica do pesquisador.  

Para Melucci (2005), a necessidade da qualidade perpassa as relações 
sociais e é caracterizada pelo processo de individualização das sociedades, pela 
importância da vida cotidiana como espaço no qual os sujeitos constroem as ações 
e atribuem sentido a elas. É caracterizada também pelos processos sociais ligados 
ao consumo e ainda pelos processos de diferenciação que enfatizam diferenças 
culturais, territoriais e individuais.  

Em todos estes pontos emergiram interesses pela pesquisa qualitativa pois é 
um método mais próximo da experiência da vida cotidiana e do campo do agir dos 
atores sociais. Melucci (2005) afirma que uma das definições para a escolha da 
pesquisa qualitativa é a “implícita e latente busca de relações” (MELUCCI, 2005, p. 
30). 

Pedro Demo (2004), no livro “Pesquisa e informação qualitativa: aportes 
metodológicos”, apresenta como principal discussão as questões que permeiam a 
credibilidade científica da pesquisa qualitativa. Para o autor, a pesquisa qualitativa 
caracteriza-se principalmente por ser utilizada em temas que se preocupam mais 
pela intensidade do que pela extensão dos fenômenos. Afirma também que 
qualidade e quantidade são faces diferenciadas do mesmo fenômeno, mas que “o 
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método de captação não pode ser mais importante do que a realidade a ser 
captada” (DEMO, 2004, p. 105). 

Os métodos qualitativos estão diretamente ligados à pesquisa social e 
permitem vislumbrar a ação social como capacidade dos atores de construir sentido 
às suas ações, deixando de ser apenas comportamento, mas construção de 
significados. São apropriados quando o fenômeno de estudo é complexo, de 
natureza social e não tende à quantificação. São utilizados também quando o 
contexto social e cultural são elementos importantes para a pesquisa. Os métodos 
qualitativos exigem a observação, o registro e a análise de interações reais entre 
pessoas.  

A principal característica da pesquisa qualitativa é o fato de examinar 
aspectos mais subjetivos do objeto de pesquisa. Os métodos qualitativos são menos 
estruturados, o que permite um relacionamento mais flexível entre o pesquisador e 
os entrevistados. Ao lidar com questões mais subjetivas, se lida também com uma 
maior amplitude e riqueza de detalhes do que nos métodos quantitativos, o que não 
significa que os resultados produzidos por pesquisas qualitativas sejam apenas de 
caráter subjetivo devido à proximidade entre pesquisador e atores sociais(Martins, 
2004). 

 Entretanto, a relação entre pesquisadores e atores sociais pode se constituir 
em problema metodológico no próprio processo de interpretação como também 
pode significar uma oportunidade para observar aspectos pouco evidentes do 
fenômeno em estudo.  

Percebe-se com este estudo que na perspectiva do método qualitativo a 
construção do conhecimento é um processo contínuo. É fundamental que o 
pesquisador, ao definir este método como o mais viável para seu projeto de 
pesquisa, tenha domínio teórico-epistemológico sobre o que norteia a busca pela 
qualidade tendo em vista os questionamentos que são postos. 

Podemos citar a generalização como o principal desafio para esse método de 
pesquisa. Mesmo a interpretação sendo intensa ela não poderá estabelecer regras 
gerais. A questão da subjetividade é outro limite a ser trabalhado. A superação da 
objetividade por muito tempo teve acesso privilegiado à realidade e ao mesmo 
tempo rebateu críticas de que os resultados produzidos são de caráter estritamente 
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subjetivos ou de cientificidade duvidosa devido à relação entre pesquisador e 
pesquisado (Martins, 2004). 
 
2.2.1 A análise do conteúdo  
 

Escolher uma técnica de análise de dados significa, de certo modo, escolher 
uma metodologia de interpretação. A análise de conteúdo é uma possibilidade de 
organização e análise de dados de uma pesquisa qualitativa. É uma técnica que 
possibilita trabalhar os dados coletados tendo por objetivo a identificação do que 
está sendo dito a respeito de um determinado tema, permitindo que seu foco seja 
qualificar as vivências do sujeito, bem como suas percepções sobre determinados 
objetos e seus fenômenos.   

Nesse modelo de análise, busca-se compreender as características, 
estruturas ou modelos que estão por trás das mensagens. Bardin (2006) indica que 
a utilização da análise de conteúdo prevê três fases fundamentais: a pré-análise, a 
exploração do material e o tratamento dos resultados – a inferência e a 
interpretação.   

A pré-análise é a fase em que se organiza o material a ser analisado com o 
objetivo de torná-lo operacional, sistematizando as ideias iniciais e demarcando o 
que será analisado, formulando categorias explicativas e objetivos. A exploração do 
material constitui a segunda fase, que consiste na exploração do material com a 
identificação das unidades de significação. Essa fase é importante, pois possibilita 
interpretações e inferências. Esta é a fase da descrição analítica, a qual diz respeito 
ao material coletado, submetido a um estudo aprofundado, orientado pelas 
hipóteses e referenciais teóricos (Bardin, 2006). 

Seguindo os critérios da análise de conteúdo, foram adotados procedimentos 
importantes na preparação das entrevistas para análise. Primeiramente a transcrição 
e leitura minuciosa das entrevistas a fim de corrigir erros e excluir respostas que 
possam ter sido induzidas. As entrevistas foram editadas6 corrigindo repetições, 
falas incompletas, erros gramaticais. Ao fazer a edição foram retiradas respostas 
                                                           6 Entrevistas só não devem ser editadas quando se intenta fazer análise de discurso. 
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obtidas através de perguntas ambíguas ou tendenciosas. A transcrição foi mantida 
nas duas versões, original e editada.   

Posteriormente, as entrevistas foram fragmentadas e reorganizadas a partir 
de pressupostos, ou seja, as falas foram organizadas a partir de unidades de 
significação, para que fossem interpretadas articulando-as entre si, tendo por 
objetivo averiguar as hipóteses explicativas sobre o universo estudado. As 
categorias de análise articulam as unidades de significação, a partir de fragmentos 
das entrevistas que tenham relação.  

Como se trata de entrevistas semiestruturadas, a opção será por análises 
temáticas. Este recurso possibilita agrupar e organizar o conjunto de informações 
por eixos temáticos, articulando-os aos objetivos centrais da pesquisa. Teremos 
como eixos centrais os sentidos atribuídos à prática política e o olhar sobre o 
sistema político, tendo como subeixos a relação da família e da sociedade com a 
política, a responsabilidade dos agentes públicos, a relação da juventude com a 
política, dentre outros. Assim, o cruzamento das falas dos entrevistados será feito a 
partir da articulação dos conteúdos e de seus pressupostos.  

 
 

Isso implica a construção de um novo texto, que articula as falas dos 
diferentes informantes, promovendo uma espécie de ‘diálogo artificial’ entre 
elas, aproximando respostas semelhantes, complementares ou divergentes 
de modo a identificar recorrências, concordâncias, contradições, 
divergências etc. Esse procedimento ajuda a compreender a natureza e a 
lógica das relações estabelecidas naquele contexto e o modo como os 
diferentes interlocutores percebem o problema com o qual ele está lidando 
(DUARTE, 2004, p. 221).   

 
A análise da pesquisa tendo como referencial o estudo das representações 

sociais nos permite investigar como se formam e como funcionam os sistemas de 
referência que os jovens utilizam para classificar e interpretar os acontecimentos da 
realidade voltados aos aspectos políticos cotidianos. Nestes termos, por seu papel 
na orientação de condutas e das práticas sociais, as representações sociais 
constituem elementos essenciais à análise dos mecanismos que interferem na 
formação de uma identidade política na medida em que investiga como se formam e 
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como funcionam os sistemas de referência que utilizamos para classificar pessoas e 
grupos e para interpretar os acontecimentos da realidade.  

Algumas perguntas foram formuladas antes das entrevistas a partir de 
referências conceituais, enquanto outras emergiram da própria entrevista. As 
categorias de análise foram escolhidas pela identificação de temas recorrentes nos 
discursos dos entrevistados. O intuito é dar sentido aos conteúdos das categorias de 
análise em que se encontram as unidades de significação, tendo como referência os 
objetivos da pesquisa.   

Estas unidades foram organizadas em três tópicos. No primeiro tópico a 
intenção foi averiguar os sentidos que os jovens atribuem à prática política a partir 
de sua percepção em variadas esferas. No segundo a prioridade foi o olhar sobre o 
sistema político na tentativa de compreender como enxergam os processos que os 
envolvem durante as eleições, o nível de confiança nos agentes políticos e como 
estabelecem o perfil de quem deseja seguir carreira na política e a própria relação 
da juventude com a política. No terceiro foi trabalhado especificamente a pesquisa 
realizada em 2014 trazendo à tona diversos elementos que já haviam sido 
trabalhados no primeiro e segundo tópicos, sendo que alguns temas voltaram à 
pauta e outros novos surgiram, como a representação social das jornadas de junho 
de 2013, por exemplo.   

Vale ressaltar que é importante dentro do processo de análise do material 
empírico a interpretação enviesada pela literatura científica de referência para o 
trabalho. Porém, a opção é que as falas dos jovens entrevistados tenham valor 
nelasmesmas como fonte de conhecimento e não serão utilizadas apenas como 
ilustração das teorias explicativas.  

O esforço é no sentido de aliar a teoria das representações sociais com a 
análise do conteúdo dentro da metodologia de pesquisa qualitativa. Tomamos 
ambas como processo de interpretação da realidade que refletem comportamentos e 
práticas sociais dos sujeitos porque possuem em comum o fato de serem 
mecanismos de estudo para os processos de comunicação, processosestes que 
contribuem para a formação das representações.  

Desse modo, ao recorrermos aos pressupostos das representações sociais 
entende-se que são maneiras direcionadas para a compreensão de uma 
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determinada realidade. A análise do conteúdo corroborará no sentido da 
investigação que se pauta nas representações sociais por se tratar de um conjunto 
de procedimentos que, ao serem aplicados em um processo de pesquisa possibilita 
a validação de inferências a partir da análise das entrevistas.  
 
2.3 Base de análise teórica: Representação social e identidade  

 
 No âmbito do que propomos neste trabalho, que é investigar a constituição 
político-identitária de jovens da periferia de Goiânia a partir das representações 
sociais da política em suas variadas nuances, tivemos que definir o referencial 
teórico em dois campos: a teoria das representações sociais e das identidades, 
buscando relacionar os dois campos de estudo. No campo das representações 
sociais a escolha foi pela teoria desenvolvida por Serge Moscovici (1978). Para o 
estudo das identidades, as teorias de Stuart Hall (2000, 2006), Tomás Tadeu e Silva 
(2000) e Kathryn Woodwark (2000).  
 A articulação entre essas teorias se justifica porque ambas pressupõem como 
questão essencial a importância do contexto social na compreensão de si, do outro e 
do mundo. Se Representações Sociais é uma teoria que aborda a forma pela qual o 
indivíduo compreende o mundo, pode-se afirmar que a Identidade é formada pelas 
representações sociais de si, do grupo e do meio em que se está inserido.   Desse 
modo, verifica-se que o processo de formação da identidade social faz parte do 
processo de compreensão e vivência do mundo que ocorre por meio das 
representações sociais. As duas teorias se justapõem a partir de questões similares, 
pois ambas têm por finalidade primordial explicar e compreender a realidade social, 
justificar as tomadas de posição e de comportamentos e definir a identidade grupal.  

Partimos aqui do pressuposto de que a constituição das identidades está 
diretamente relacionada às formas como os sujeitos vivenciam as incorporações das 
representações produzidas no cerne dos espaços sociais em que estão inseridos. 
Assim, as identidades são sempre relacionais, portanto, não fixas, o que conecta os 
conceitos de identidade e representação social, pois as representações ligam o 
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sujeito a processos dinâmicos de criação e reprodução perpassados pela 
subjetividade construída em processos de interação social.  

Do ponto de vista teórico-metodológico, a teoria das representações sociais 
reafirma a importância da realização das entrevistas, colhidas entre os informantes, 
e da sua análise. Todo o processo tem por base a interpretação, em suas diferentes 
dimensões, visto que, quando se decide por essa linha teórica, ela está presente 
desde o recorte escolhido para análise. O grupo a ser observado, as questões 
colocadas e a explicação de todo o conjunto de informações obtidas para a pesquisa 
estão sob a presença da interpretação. Assim, as Representações Sociais definem o 
olhar que está voltado para um grupo e quais as relações que serão entendidas 
como prioritárias para a pesquisa, considerando que a identidade se constitui a partir 
das representações que um grupo ou sociedade possui em torno da mesma, no 
caso aqui, especificamente, da política.  

 
 

2.3.1 Representações Sociais 
 

As representações sociais são aqui entendidas como a maneira de interpretar 
e pensar a realidade cotidiana. Entendemo-la como uma forma de conhecimento da 
atividade mental de grupos ou indivíduos para fixar suas posições em relação a 
eventos e situações. O lugar social do sujeito intervém de diversas formas nesse 
processo: pelo contexto concreto em que se situam grupos e indivíduos; pela 
comunicação que se estabelecem entre eles; pela bagagem cultural e por valores e 
ideologias vinculados às suas posições sociais. Ou seja, é a representação social 
como conhecimento prático que fornece os sentidos aos eventos cotidianos ou não, 
auxiliando na construção social da realidade.   
 São atribuídas a partir da posição que as pessoas ocupam na sociedade. A 
representação social é sempre representação de alguma coisa, de algum fenômeno, 
de alguma esfera da sociedade ou de alguém. As representações não são cópias do 
real e nem do ideal e nem das questões objetivas e subjetivas da sociedade. Elas 
são os processos pelos quais se estabelece a relação entre os indivíduos e as 
questões que envolvem a vida em sociedade.  
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 Podemos assim dizer que o estudo das representações sociais está 
intrinsecamente relacionado ao entendimento de como os indivíduos se percebem 
na relação com a sociedade mais ampla, como se posicionam frente a realidade. 
Trata-se do sentimento que se constrói sobre a realidade e as ações que permitem 
transformar o senso comum em uma teoria que explique essa mesma realidade. 
Trata-se de uma teoria dinâmica que pode tanto absorver como excluir alguns 
elementos na tarefa de compreensão da realidade. Por isso há a necessidade de dar 
atenção a todos os elementos que surjam e que podem ser incorporados para a 
explicação dos significados que os indivíduos produzem sobre determinado 
contexto.  

O conceito de Representação Social elaborado por Serge Moscovici (1978), 
representante da escola psicossocial construtivista francesa, foi desenvolvido no 
livro Psychanalise son image et son public, publicado no Brasil em 1978, sob o título 
Representação Social e Psicanálise, tornando-se um trabalho amplamente aplicado 
na Psicologia Social, na História e nas Ciências Sociais. Seu trabalho constitui-se do 
esforço em romper com um pensamento tradicional e hegemônico fortemente 
presente na América do Norte e Grã-Bretanha, que concebia o sujeito separado do 
seu contexto social. 

Moscovici (1978) partiu do conceito de representação coletiva elaborado por 
Émile Durkheim (1999) para construir sua própria teoria. Apreendeu de Durkheim a 
noção de que as representações são construídas socialmente pelos grupos e se 
caracterizam como imagens da realidade. O método utilizado por Émile Durkheim 
não se atém apenas à observação e análise do que é verbalizado pelos indivíduos 
para representar a realidade, pois ele afirma que a representação feita pelo grupo 
ocorre “até mesmo pela maneira como se dispõe territorialmente, face à realidade. E 
suas formas organizacionais da vida social, além de mediações empíricas, são 
portadoras de uma ideologia implícita, que forma um arcabouço 
interno”(DURKHEIM, 1999, p. 57).  

Já Moscovici (1978) enfatiza a verbalização, o discurso dos componentes do 
grupo estudado, por isso a entrevista é seu instrumento metodológico mais 
importante. Uma característica marcante do conceito de representação coletiva é a 
sua exterioridade às consciências individuais. Ela é sempre construída 
coletivamente, não é resultado da elaboração de cada indivíduo isolado, mas sim da 
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união de todos em cooperação. Este é o ponto em que as duas teorias se 
sobrepõem. Porém, Moscovici (1978) objetiva analisar as informações e ideias 
construídas pelos grupos urbanos, porém com um caráter mais dinâmico e 
específico, porque estas representações sociais são elaboradas por pequenos 
grupos sociais, não se tratando de toda uma sociedade, como nas análises 
realizadas por Durkheim. 

Assim é que podemos afirmar que em sua teoria Moscovici (1978) volta-se 
para um sentido diferente do conceito durkheimiano de representação coletiva, por 
avaliar que este é mais apropriado para a análise das relações sociais 
desenvolvidas nos grupos tradicionais. Moscovici (1978) propõe que, para as 
sociedades urbano-industriais, a análise das representações seja feita com base na 
teoria das representações sociais. Guarechi (1994, p. 196) considera que, para 
Moscovici, o modelo de sociedade, objeto de análise de Durkheim, era estático e 
tradicional, diferente das sociedades modernas, tema das pesquisas de Moscovici 
(1978), que são dinâmicas e fluidas. O conceito de “coletivo” foi substituído pelo de 
“social” porque estava mais adequado às sociedades de dimensões mais 
cristalizadas e estruturadas, pois o conceito de representações coletivas tinha“uma 
conotação mais cultural, estática e positivista” (GUARECHI, 1994, p. 196). 

 
 

No final das contas, ela produz e determina os comportamentos, pois define 
simultaneamente a natureza dos estímulos que nos cercam e nos 
provocam, e o significado das respostas a dar-lhes. Em poucas palavras, a 
representação social é uma modalidade de conhecimento particular que tem 
por função a elaboração de comportamentos e a comunicação entre 
indivíduos [...] elas possuem uma função constitutiva da realidade, da única 
realidade que conhecíamos por experiência e na qual a maioria das 
pessoas se movimenta [...] é alternativamente o sinal e a reprodução de um 
objeto socialmente valorizado (MOSCOVICI, 1978, p. 26-27). 

 
 

 As representações sociais têm um caráter dinâmico e relacional à trajetória do 
grupo que a elaborou. Elas são o resultado de um processo sempre atuante, 
desencadeado pelas ações coletivas dos indivíduos, mas implicam em um reflexo 
nas relações estabelecidas dentro e fora do grupo, no encontro com outros 
indivíduos ou outros grupos sociais. Como resultante temos a ação dos indivíduos 
caracterizada pelas representações sociais que seu grupo elaborou. Os grupos 
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sociais possuem regras, ideias e elaboram informações próprias ao longo da sua 
história e sob o reflexo das diferentes relações que estabelecem. Nesse processo, 
sua identidade se constrói, dando-lhe especificidade.  
 Entretanto, quando os elementos da identidade coletiva são questionados ou 
subestimados, um novo processo tem início: o surgimento das representações 
sociais. Elas são, para Moscovici (1978), uma resposta do grupo às intervenções 
externas que põem em perigo sua identidade coletiva, ou seja, para o modo como o 
grupo se vê e quer ser visto pelos outros. 

Podemos assim definir as representações sociais como “imagens construídas 
sobre o real”(MINAYO, 1994, p. 108), elas são elaboradas na relação dos indivíduos 
em seu grupo social, na ação no espaço coletivo comum a todos, sendo assim, 
diferente da ação individual. O espaço público é o lugar onde o grupo social pode 
desenvolver e sustentar saberes sobre si próprio, saberes consensuais, isto é, 
representações sociais. Interessa-nos esse conceito na medida em que, para as 
ciências sociais, representações são definidas como categorias de pensamentos 
que não só expressam uma realidade, mas explicam-na justificando ou 
questionando seus fundamentos. 

 

2.3.2 Identidade 
 
 
Na década de 60 e 70 os estudos acerca da constituição da identidade 

revelavam sua ligação somente às estruturas tradicionais de classe, sendo algo 
apenas coletivo e ligada ao pertencimento do indivíduo a determinada classe social 
e que todos os indivíduos pertencentes a uma mesma classe teriam a mesma 
identidade. Ou seja, a identidade era imutável e sólida, sendo o indivíduo 
dependente apenas da estrutura social e nunca de suas escolhas.  

Esse paradigma foi refutado a partir dos estudos sociológicos dos chamados 
pós-modernistas e pós-estruturalistas que passaram a defender uma identidade 
individual com base nas dinâmicas sociais e influenciada pelas relações sociais 
entre os indivíduos dentro de uma mesma sociedade. Assim, a identidade social 
passou a ser vista como algo construído individualmente, dinâmica e pouco estável.  
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Nesse sentido, Hall coloca que “as velhas identidades, que por tanto tempo 

estabilizaram o mundo social, estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e 
fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como sujeito unificado” (HALL, 
1996, p. 07). 

A perspectiva de construção da identidade adotada neste trabalho é 
compreendida como um evento que acontece no desenrolar de um processo, não se 
constituindo então como uma positividade, como algo pronto ou simplesmente 
acabado. Ao contrário, trata-se de uma constante possibilidade de se colocar no 
mundo, significando e ressignificando a compreensão sobre si mesmo.  

 
O processo de produção da identidade oscila entre dois movimentos: de um 
lado, estão aqueles processos que tendem a fixar e estabilizar a identidade; 
de outro, os processos que tendem a subvertê-la e a desestabilizá-la. É um 
processo semelhante ao que ocorre com os mecanismos discursivos e 
linguísticos nos quais se sustenta a produção da identidade. Tal como a 
linguagem, a tendência da identidade é para a fixação. Entretanto, tal como 
ocorre com a linguagem, a identidade está sempre escapando. A fixação é 
uma tendência e, ao mesmo tempo, uma impossibilidade (SILVA, 2000. p. 
84). 

 
 Compreendemos que a identidade é o resultado de uma construção social e da 
complexidade do social. O processo identitário é estruturado através de uma inter-
relação indivíduo e social, em que podemos verificar fatores psicológicos e 
sociológicos que se articulam. Portanto, a identidade de cada um de nós está 
sempre em construção, já que interage com as transformações vivenciadas no 
contexto social, responsáveis pela infinita produção de cultura.  
 A identidade pode ser representada pelo papel social do sujeito. Por isso, a 
identidade é multidimensional e sincrética, apresenta um caráter dinâmico causando 
dificuldade na sua delimitação. Os sujeitos se relacionam com diferentes grupos 
estabelecendo relações de pertencimento, por se identificarem, e ao mesmo tempo 
se diferenciando para se afirmarem enquanto sujeito, ator social (ANDRADE, 2000). 
  Silva (2000) afirma que identidade e diferença são partes de um todo. Além de 
construções sociais, elas são partes de um processo, não há como conceituar 
identidade sem se falar de diferença. Esse autor enfatiza que a identidade é instável, 
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contraditória, fragmentada, inconsistente e inacabada. Porém, registra que 
identidade e diferença são processos de produção social, por isso envolvem 
relações de poder, estando ligadas a sistemas de representação. 
 

Não se trata, entretanto, apenas do fato de que a definição da identidade e 
da diferença seja objeto de disputa entre grupos sociais assimetricamente 
situados relativamente ao poder. Na disputa pela identidade está envolvida 
uma disputa mais ampla por recursos simbólicos e materiais da sociedade. 
A afirmação da identidade e a enunciação da diferença traduzem o desejo 
dos diferentes grupos sociais, assimetricamente situados, de garantir o 
acesso privilegiado aos bens sociais. A identidade e a diferença estão, pois, 
em estreita conexão com relações de poder. O poder de definir a identidade 
e de marcar a diferença não pode ser separado das relações mais amplas 
de poder. A identidade e a diferença não são, nunca, inocentes (SILVA, 
2000, p. 81).    

A identidade é então a representação do ator social, do eu, um fenômeno 
cognitivo em que o ator social, oeu, é o objeto de conhecimento. A identidade, 
segundo Woodward (2000), pode ser definida como produto de uma intersecção de 
diferentes componentes, de discursos políticos e culturais e de histórias particulares, 
demonstrando que a identidade é relacional e, para existir, depende de outra 
identidade diferente e fora dela.  

Neste ponto, corroboram com Hall (1996), pois ao analisar como as 
identidades são construídas, aponta que elas são formadas via comparação com 
outras identidades, ou relacionadas às diferenças. A construção pelas diferenças 
aparece sob a forma de polos opostos. O autor considera esses polos como 
oposições binárias que são significantes para a produção do significado. A análise 
continua na questão da diferença, salientando a sua produção por meio dessas 
oposições que são consideradas fundamentais para se compreender o processo de 
construção cultural das identidades. Nesse sentido, Hall afirma que “as velhas 
identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão em declínio, 
fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto 
como sujeito unificado” (HALL, 1999, p. 07). 

Sua construção é tanto simbólica quanto social. De acordo com Hall (2006, p. 
12-13), “a identidade torna-se uma celebração móvel: formada e transformada 
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continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou 
interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam”.  

São as diferenças entre indivíduos, grupos, classes, ou ainda, de gênero, 
etnia, idade, etc., que produzem e são produzidos por representações diferenciadas, 
construídas a partir do contraste com um sistema classificatório partilhado, as quais 
geram os antagonismos e conflitos que motivam as mudanças sociais. 

O estudo das identidades, a partir das concepções desses autores, corrobora 
no sentido de que as representações são produtos sociais e, dessa forma, só podem 
ser analisadas levando em consideração o contexto social no qual são elaboradas e 
compartilhadas. Jodelet (2001) destaca a pertença e a participação, sociais ou 
culturais do sujeito, como uma particularidade na análise das representações 
sociais. Destaca como parte das funções das representações sociais, a função 
identitária. Assim, de acordo com Hall (2000), ao compartilhar determinadas 
representações sociais, um grupo pode ser definido e diferenciado de outro grupo, 
possibilitando os processos de comparação social. 
 
2.4 O lugar social dos jovens que compõem essa pesquisa 
 
 
 

A pesquisa que norteia esse trabalho foi realizada com jovens da região 
Noroeste de Goiânia. Trata-se de jovens pertencentes às classes baixas, portanto, 
jovens trabalhadores. No ano de 2010 estavam principalmente em duas áreas de 
atuação: o ramo de confecções, de modo informal, pois a maioria funciona nas 
casas de parentes e amigos, quando não deles próprios, cuja atividade tem servido 
na região como a principal fonte de renda das famílias e em programas de políticas 
de emprego para adolescentes, como é o caso do Jovem Aprendiz7, Fundação Pró-
Cerrado8, OSCEIA9, dentre outros que oferecem formação e empregos de meio 
                                                           7É um programa de aprendizagem do Ministério do Trabalho e Emprego e tem por finalidade diminuir 
o desemprego de jovens na faixa etária entre 14 e 24 anos. A formação é realizada em programas de 
aprendizagem organizados e desenvolvidos sob orientação e responsabilidade de instituições 
formadoras legalmente qualificadas. 
8Organização não governamental, que em parceria com a iniciativa privada e o poder público tem 
como finalidade realizar a inclusão social do jovem por meio de programas de aprendizagem e 
encaminhamento para o primeiro emprego.  
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período, com remuneração em torno de meio salário mínimo. Em 2014, a maioria no 
curso superior10, encontrava-se trabalhando em diversos segmentos, de escritórios 
contábeis à manutenção de computadores.  

Por serem residentes na região Noroeste, considerada a mais carente da 
capital e ao mesmo tempo a que mais sofre com problemas relacionados a 
infraestrutura, violência e precariedade dos serviços públicos, estão imbuídos de 
subjetividades que são moldadas a partir da realidade em que se vive. E, por isso, a 
necessidade de apresentar um breve histórico dessa região para percebermos como 
alguns aspectos influenciam no comportamento de seus moradores.   

De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 
Sustentável (SEMDUS), a Região Noroeste de Goiânia é formada por 75 bairros e 
possui uma área limítrofe com os Municípios de Trindade (Setor São Domingos) e 
Goianira (Residencial Triunfo), totalizando uma população de 164.283 habitantes, o 
que representa 12,66% do total da população do Município de Goiânia. 

A região Noroeste foi formada paulatinamente a partir da segunda metade da 
década de 70, quando surgiram as primeiras ocupações urbanas, na bacia do 
ribeirão Caveirinhas. Essas ocupações inicialmente surgiram por meio de invasões 
clandestinas, em seguida, sob o patrocínio do Governo Estadual, já na década de 
80, visando legalizar e minimizar os problemas daí iniciados. O surgimento do 
Jardim Nova esperança, em 1979, é considerado um marco da luta pela posse 
urbana na capital. O Setor Finsocial, apesar de também contar com “lutas populares” 
em seu currículo de formação, é um exemplo da intervenção do Governo estadual 
na área, quando no início de 1980, visando atender os posseiros que haviam 
invadido uma parte da Fazenda Caveiras, surgiu com um nome de importante 
programa social do governo federal naquele período. 

Depois disso, surgiram os Bairros da Vitória, que depois foram 
desmembrados em Bairro da Vitória, São Carlos, Floresta, Boa Vista e São 
Domingos, todos oriundos da ocupação da fazenda São Domingos ocorrida em 
                                                                                                                                                                                     9 OSCEIA – Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo. Associação civil beneficente, situada na 
Região Noroeste de Goiânia e que também possui programa de aprendizagem e encaminhamento 
para emprego de jovens entre 16 e 18 anos.  
10 Importante destacar que nenhum dos jovens estuda em universidade pública. Os que estão 
cursando nível superior estão em faculdades privadas e todos contam com algum tipo de bolsa.  
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1992. Por ser iniciado a partir de ocupações, esse processo foi considerado de 
grande relevância, na medida em que, como acontecimento social, obrigou o poder 
público a buscar soluções para o grave problema de moradia que em Goiânia 
assumia proporções alarmantes. 

Dessa forma, as ocupações em Goiânia, segundo estudos realizados por 
Moysés (2004), registram as alternativas utilizadas pela população excluída para 
solucionar o problema – os movimentos de luta pela moradia. Estes movimentos 
sociais ocorreram na Região Noroeste de Goiânia e representaram a união e a 
organização das pessoas carentes na luta pela habitação no contexto urbano.  

Isso pode ser observado, segundo o mesmo autor, nos estudos sobre a 
história e formação de alguns bairros de Goiânia, geralmente irregulares e em 
regiões periféricas. Neste processo, a Região Noroeste foi escolhida pelo poder 
público estadual nos anos de 1980, como uma área para lançar novos loteamentos, 
dentre eles, o Setor Finsocial e a Vila Mutirão, ambos destinados à população de 
baixa renda. 

Por estes motivos, a Região Noroeste foi palco de lutas e conflitos em busca 
do espaço para morar. Segundo Moysés (2004), as ocupações em Goiânia foram 
alternativas utilizadas pela população excluída para solucionar o problema da 
moradia. O grande problema para o poder público, segundo o autor, eram as 
ocupações de terras. Para defender o direito à propriedade e coibir a ação dos 
invasores fazia-se uso da força policial.  

Dentre as regiões da cidade, Oliveira (2005) ressalta a Noroeste, que teve 
como objeto de estudo o fenômeno do êxodo rural no processo de urbanização de 
Goiânia e as consequências para a cidade. O estudo foi desenvolvido na Região 
Noroeste por ser caracterizada por bairros de ocupação e de intervenção 
governamental e ainda por abrigar migrantes da região rural. Oliveira (2005) enfatiza 
que a principal característica desta Região é a pobreza que a domina. É claramente 
perceptível a predominância de moradias simples e de uma população de baixa 
renda concentrada no local. A região caracterizou-se por um longo período como 
uma espécie de “bolsão de miséria”.  

No processo de metropolização da cidade de Goiânia a população carente se 
via impossibilitada de residir em bairros mais estruturados e era, de certa forma, 
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concentrada em regiões periféricas, em formação e sem infraestrutura urbana 
adequada, como a Região Noroeste de Goiânia.  

Alguns índices explicitam o que significa viver na região Noroeste. Segundo 
estudo do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Goiás (SINDEPOL)11, 
quatro bairros da região configuram entre os dez mais violentos da capital (Jardim 
Nova Esperança, Jardim Curitiba, Setor Morada do Sol e Vila Mutirão). Por outro 
lado, a maior parte das ocorrências de violência entre os anos de 2008 e 2012 
aconteceu nos bairros que integram a Região Noroeste, considerada a mais violenta 
de Goiânia.  

O cruzamento dos dados de registros de óbitos com outras informações 
mostra que a maioria dos assassinatos ocorreu nas regiões Noroeste (35,4%) e 
Sudoeste (16,3%). Na região Sul, área mais nobre da cidade, a taxa de homicídios 
foi de 6,3%. Com esses dados é possível considerar que os índices de segurança 
em Goiânia não podem desconsiderar a desigualdade social e a concentração de 
renda na cidade, pois todos os rankings de violência por bairros mostram que os 
números são maiores na região noroeste.  

Esta região é desprovida de espaços de lazer direcionados à comunidade em 
geral como parques e praças, como também de espaços direcionados à juventude, 
como centros de cultura e esporte. A população dessa região é refém de momentos 
eleitorais e de políticos à procura de votos. Em época de eleições é lembrada por 
todos os partidos políticos que, salvo raras exceções, começam e terminam seu 
processo eleitoral nessa região. 

 
2.5 Melancolia política: um conceito, um sentimento 
 

 
A melancolia significa estado de tristeza e desencanto geral. Utilizaremos o 

termo melancolia política como um estado de tristeza e desencanto com a política, 
tendo como características principais o alheamento, a apatia, a descrença, o 
descrédito e o pessimismo. Neste sentido, como já exposto, objetiva-se a partir da 
                                                           11Ver: http://sindepol.com.br/site/noticias/estudo-revela-onde-mais-se-mata-em-goiania.html. Acesso: 
maio/2015. 
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construção das representações sociais da política, compreender como os jovens 
dessa pesquisa constituíram uma identidade política que possui a melancolia política 
como marca, soterrando qualquer vontade de participação, que passa a ser uma 
vontade dominada pela descrença, desânimo e tristeza diante da política tal qual 
vivenciada no seu dia a dia. 

O termo melancolia política já foi utilizado em outros estudos, sobretudo os 
relacionados ao estado da esquerda após a queda do muro de Berlim e do fim da 
União Soviética. Nesse sentido, dois são os trabalhos: “Órfãos de utopia: a 
melancolia da esquerda”, de Ernildo Stein (1993) e “Uma melancolia política na era 
do pós-comunismo: a extinção das paixões políticas em François Furet”, de 
Christopher Prochasson (2013). Os textos possuem focos de análise bem distintos. 
Stein (1993) tem como mote o que denomina de crise de identidade moral do 
socialismo. Já Prochasson (2013) tem como elemento de análise a melancolia 
política que se tornou marca dos trabalhos do historiador francês François Furet, pós 
declínio do modelo soviético.   

Para Stein (1993), a queda da União Soviética iniciou um período de luto e 
pessimismo, tanto para aqueles que acreditam ser o modelo de um ideal possível, 
mas também para os vários partidos simpatizantes, não comunistas e social-
democratas de esquerda, em todo o mundo. Para o autor, a melancolia a partir do 
luto decorrente do fracasso de uma nova ordem social, não teve como premissa a 
melancolia política que, oriunda da insatisfação em face de uma determinada ordem 
estabelecida, conduz aos projetos de sociedade ideais, mas uma melancolia 
destrutiva e patológica que se expressa na falsa elaboração da perda e na 
insistência em reaproveitar os cacos da construção desmantelada. Outra 
característica dessa melancolia é que não deve ser reduzida a um processo 
psicanalítico que tem a depressão como característica. Ao contrário, há nela 
dignidade e resquícios de luta política, social e ideológica.  

Stein (1993) propõe uma saída positiva do luto, aceitar que o ideal socialista 
foi uma ilusão e uma fantasia como um projeto absoluto, seguro e infalível. Ou seja, 
aceitar a constatação de que o conceito de socialismo se tornou, no périodo pós-
União Soviética, um termo vazio e vacante. O autor faz a análise de que não há 
modelo de socialismo capaz de funcionar eficientemente, nem agora nem em futuro 
previsível. 
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Prochasson (2013) afirma que Furet foi um dos primeiros historiadores a 

acompanhar o funeral da grande ideologia que havia inflamado o campo 
progressista desde o final do século XIX. Para ele, os revolucionários encontravam-
se privados de um futuro e que, calcado na história, Furet se fez o teórico do fim das 
paixões revolucionárias, após a queda do Muro de Berlim e o consequente colapso 
político da maioria dos países que reivindicavam o comunismo. Esta nova situação 
política enquadrou e afetou o movimento das ideias, em que o ideário marxista 
prescreveu e ascensão do liberalismo, convidando a uma revisão geral, em que o 
grande desafio das esquerdas consistia em se reencontrarem através de outros 
ideais, talvez até alguns paralelos. 

Para o autor, a última parte da obra de François Furet é um bom sintoma do 
que ele denominou de reviravolta angustiante, fomentando a melancolia política: a 
não conformação do antigo comunista com o desaparecimento de um sistema de 
crença que ele compartilhava, ao mesmo tempo em que combateu. Assim, o fim da 
experiência socialista sob a representação da União Soviética encerrava uma era, 
mas para Prochasson (2013), de forma alguma colocava um fim no caminhar da 
ideia democrática, que necessariamente geraria novas esperanças. 

Portanto, a melancolia política, nas duas análises, advém de uma tristeza 
causada pelo sentimento de fracasso e impotência perante um contexto histórico 
específico e localizado que foi a queda do Muro de Berlim e o fim da União 
Soviética. Importante destacar que temos a compreensão de que essa perspectiva 
não pode ser atribuída no contexto das relações estabelecidas entre a juventude 
pesquisada e a política brasileira. A leitura desses autores (Prochasson, 2013; Stein, 
1993) nos serviu para dar o embasamento que pretendíamos à melancolia política 
dos jovens entrevistados, ou seja, o entendimento de que existe um sentimento de 
tristeza, impotência e fracasso em relação às práticas políticas.  

Esse sentimento é gerado a partir da construção das representações em 
torno da política e que se tornou um marco identitário. No caso da relação entre 
juventude e política, não foram encontrados trabalhos de pesquisa que trouxessem 
esse termo como variável de hipótese ou conclusão de um comportamento. Mas, ao 
encontrá-lo nos estudos sobre um comportamento específico em relação à política 
após a experiência socialista da União Soviética, fizemos analogia do sentimento 
melancólico baseado na falta de perspectiva de um futuro melhor e não do contexto 
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econômico, social e político, pois este, sabemos, é bem diferente. A melancolia 
política dos jovens dessa pesquisa é marcada por variadas nuances, dentre elas a 
apatia, o alheamento, a descrença, o descrédito e o pessimismo.  

Comumente, os termos alheamento e apatia são utilizados para designar a 
relação entre juventude e política (AUGUSTO, 2008; FELTRAN, 2005; 
FLORENTINO, 2008; RAMOS, 2009). Todos são úteis na perspectiva desse 
trabalho na medida em que serão utilizados como categorias analíticas que nos 
fornecerão embasamento para a tese da melancolia política, ou seja, como 
parâmetro e não como conclusão da pesquisa em si.  

Renata Florentino (2008) e Paola Novaes Ramos (2009) corroboram no 
sentido de classificar o alheamento como uma ação social, como um comportamento 
e não como um estado de consciência. Florentino (2008, p. 210) define o 
alheamento como algo vinculado a uma ação escolhida entre outras. Se tomarmos a 
definição de Weber (2009), notamos que uma não ação pode ser considerada 
umaação social quando lhe são atribuídas sentido e razão. Já a apatia se aproxima 
da noção de alienação. Segundo a autora, existem mecanismos de análise para a 
apatia que fogem da normatização social do bom cidadão. As explicações empíricas 
que justificam tal comportamento estão concentradas nas estruturas do campo 
político que são excludentes e onde geralmente as tentativas de intervenção dos 
jovens estão fadadas ao fracasso. Nestes termos, a apatia é causada pelo 
sentimento de impotência, e sua consequência é o boicote ao sistema político 
(FLORENTINO, 2008, p.211). 

Ramos (2009) constrói a categoria alheamento a partir do comportamento 
eleitoral. Para a autora, a política apesar de ser algo relacionado a valores e 
interesses, é sobretudo uma questão prática, ou seja, ligada a ação. O alheamento 
está ligado a uma questão de comportamento, de ação social. Nesse sentido, a 
autora afirma que intenções e resultados não são sinônimos, pois o comportamento 
está ligado a resultados.Assim, mesmo o alheamento eleitoral estando relacionado a 
três fenômenos distintos, em que os votos nulos são considerados protesto, os 
brancos considerados indiferença e as abstenções, comodismo, o impacto do 
comportamento de distanciar da legitimidade do sistema representativo é o mesmo 
para as três formas de ação (RAMOS, 2009, p. 173).  
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Geralmente a apatia política dos jovens é vinculada a falta de participação 

nos processos eleitorais. Fenômeno que não pode ser visto como passageiro e de 
fácil resolução, pois os processos eleitorais cada vez menos têm se mostrado 
capazes de despertar um maior interesse pela política, truduzindo uma participação 
efetiva da juventude. No nível conceitual os variados graus de apatia e alheamento 
podem ser vistos como marcadores de apoio ao regime e a legitimidade da 
democracia.   

Como afirmado anteriormente, alheamento e apatia serão trazidos neste texto 
como uma categoria analítica. A pretensão é desvendar uma identidade que tenha o 
alheamento e a apatia como características e não como fim. Pois, além desses 
conceitos, temos ainda a descrença, o descrédito e o pessimismo. Juntos, estes 
comportamentos são a tônica do que aqui é denominado de melancolia política.  

Compreende-se que se trata de jovens que conhecem a sua realidade. Não 
há alienação política, entendem o mecanismo e a importância da política em suas 
vidas tanto num plano individual, em questões relativas ao primeiro emprego, por 
exemplo, quanto em questões relativas à coletividade como educação, saúde, 
transporte público e moradia. O que se evidencia é um descontentamento tanto com 
a classe política quanto com os eleitores, pois reconhecem que o desinteresse 
destes com os atos praticados pelos candidatos eleitos fomentam a corrupção.  

Para justificar o fato de não se interessarem utilizam o mecanismo de separar 
a política dos políticos. A política corrompe. É como se a política, por si só, fosse 
uma instituição que paira acima das pessoas e que tem poder sobre elas, e não o 
contrário. E por isso afirmam que não se interessam em entrar para a política, pois, 
por melhores que sejam as intenções, é necessário entrar no jogo para manter-se 
nele. Afirmam inclusive que para seguir esse caminho é necessário uma pré-
disposição para a mentira e para a corrupção. 

Diante desse contexto o desafio é compreender como pode ocorrer a 
participação política de uma juventude que se encontra não somente desmotivada, 
mas também desmobilizada. Não fazem parte de grupos, associações ou partidos 
políticos. São jovens que estão “soltos”. A experiência que possuem são as dos 
candidatos que só aparecem em épocas eleitorais. Estão acostumados com a 
compra e venda de votos. Esperam sempre que os candidatos eleitos cumpram 
suas promessas, mesmo que sejam mirabolantes.  
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A literatura que aborda o tema da participação política da juventude coloca 

em xeque questões como uma crise de representação nas mudanças relativas à 
própria condição juvenil atentando inclusive para uma mútua responsabilização, ou 
seja, tanto dos jovens quanto da classe política.  

Importante avaliar em que medida a juventude abordada nessa pesquisa 
reflete essas tendências e quais os motivos para o desencantamento político. 
Contudo, é importante considerar as dimensões que dizem respeito à mobilização 
política, à confiança e à participação no intuito de compreender até que ponto as 
hipóteses teóricas acerca da participação poderão sustentar uma explicação 
sociológica da relação que estes jovens mantêm com a política e com o sistema 
democrático.  

Esse aspecto se faz interessante quando pensamos que o Brasil está 
conhecendo suas primeiras gerações democráticas pós ditadura civil-militar de mais 
de 20 anos. Esses jovens teriam menos interesse pela política do que as gerações 
anteriores? Até que ponto esse afastamento da política pode ser considerado ou não 
apoliticismo? A única forma de responder a essas duas questões é a partir de um 
embasamento teórico que discuta e sustente a relação entre jovens e política.  

Encontramos no material empírico um conjunto de significados atribuído pelos 
jovens ao fato de não participarem e de não acreditarem nos processos políticos que 
demonstram uma postura de pessimismo. Diante desse quadro, é necessário 
reconhecerem-se enquanto sujeitos de direitos para compreendermos o modo como 
os jovens se comportam ante o debate acerca dos fenômenos políticos. É 
importante considerar a importância desse reconhecimento para a tematização do 
papel das representações sociais na formação da identidade política.  

A identidade melancólica se configura como um estado que vai além da 
apatia política. O que percebemos é uma identidade que envolve um profundo 
pessimismo em relação aos processos políticos que podem intervir na vida desses 
jovens, tendo como viés a descrença e o descrédito. A melancolia política se traduz 
na total falta de perspectiva em relação a todos os fatores que envolvem os 
meandros políticos, não se esperando nada além de frustrações e decepções, 
inclusive nas relações da sociedade, da família e deles próprios com os mecanismos 
políticos e suas variadas nuances. O entendimento de que prevalece a existência de 
uma identidade política melancólica a partir dos aspectos que a 
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caracterizam,demonstra que construir estereótipos não seria uma saída salutar, pois 
a crítica dos sujeitos jovens parte de um contexto, de uma arena política específica, 
onde a principal disputa ainda é a construção da cidadania e a busca por direitos.  

 
O objetivo deste capítulo foi apresentar as escolhas teórico-metodológicas 

que nortearam o processo de análise dos dados da pesquisa empírica, bem como 
apresentar os jovens e a região onde vivem. Apresentamos também como ocorreu a 
construção do conceito que permeará a tese desse trabalho, ou seja, a melancolia 
política.  

Foi possível observar que para se sustentar aquilo que se propõe, analisar 
como a construção das representações sociais da política de jovens da região 
Noroeste de Goiânia forjou uma identidade política melancólica, é necessário, além 
da coerência na escolha do referencial teórico, uma opção metodológica que vai ao 
encontro do mesmo.  

A opção pela teoria das representações sociais e das identidades tendo como 
metodologia a pesquisa qualitativa e o tratamento dos dados a partir da análise de 
conteúdo, corroborou para que este trabalho tenha adquirido sentido e coerência 
dentro do que se propõe.  

Sendo assim, este capítulo teve como foco apresentar o percurso teórico-
metodológico e ao mesmo tempo demonstrar como foram utilizados na construção 
desse trabalho. No próximo capítulo será apresentada a análise da primeira parte da 
pesquisa, realizada no ano de 2010, de modo a detalhar as representações sociais 
da política de jovens estudantes e moradores da região Noroeste de Goiânia. 

 O texto será permeado pela fala dos jovens e análise do conteúdo das 
mesmas, com a finalidade de, ao destacar as representações sociais, compreender 
a identidade política que se forma a partir desses elementos.   
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3. SUBJETIVAÇÃO POLÍTICA NA CONSTRUÇÃO DE UMA IDENTIDADE: 
REPRESENTAÇÃO SOCIAL DA POLÍTICA 
 
 

Neste capítulo buscamos compreender as representações sociais dos jovens 
entrevistados sobre o sistema político e o modo como o reconhecimento de 
respectivas formas de legitimidade política proporcionam a formação de uma 
identidade política melancólica.  

As representações sociais podem ser consideradas como imagens 
construídas a partir da relação dos sujeitos com o real. Assim, intentamos neste 
capítulo compreender a relação dos jovens dessa pesquisa com o mundo da política 
e a partir de seus relatos identificar passo a passo as representações sociais da 
política que são inerentes a um grupo social específico, a partir da elaboração de 
representações sobre o papel da política em suas vidas. Especificamente 
trabalharemos com dados da pesquisa realizada no ano de 2010. 

Dessa forma, a Teoria das Representações Sociais, que serve de enfoque 
teórico-conceitual para este estudo, reconhece o indivíduo como um ser 
psicossocial, pois é capaz de se apropriar de um conhecimento, aplicando o seu 
toque pessoal e o compartilhando com seu grupo de pertença, ou seja, o sujeito 
possui uma história pessoal com determinantes sociais e culturais (MOSCOVICI, 
2003).  

As representações sociais “são entidades quase tangíveis, elas circulam, 
cruzam-se e cristalizam-se incessantemente através de uma fala, um gesto, um 
encontro, em nosso universo cotidiano” (MOSCOVICI, 1981, p. 40). Na 
especificidade deste trabalho, considera-se que elas influenciam os comportamentos 
sociais. 

 
A representação social é um corpus organizado de conhecimento e uma 
das atividades psíquicas graças às quais os homens tornam inteligível a 
realidade física e social, inserem-se num grupo ou numa ligação cotidiana 
de trocas, e liberam os poderes de sua imaginação (MOSCOVICI, 1978, p. 
28). 
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As representações sociais possuem um caráter dinâmico e relacional à 

trajetória do grupo que a elabora, sendo resultado de um processo sempre atuante, 
desencadeado pelas ações coletivas dos indivíduos. Implicam, porém, em um 
reflexo nas relações estabelecidas dentro e fora do grupo, no encontro com outros 
indivíduos ou outros grupos sociais. Como resultante temos a ação dos indivíduos 
caracterizada pelas representações sociais que seu grupo elaborou.  

Os grupos sociais possuem regras, ideias e elaboram informações próprias 
ao longo da sua história e sob o reflexo das diferentes relações que estabelecem. 
Nesse processo, sua identidade se constrói, dando-lhes especificidade. Entretanto, 
quando os elementos da identidade coletiva são questionados ou subestimados, um 
novo processo tem início: o surgimento das representações sociais. Elas são, para 
Moscovici (1978), uma resposta do grupo às intervenções externas que põem em 
perigo sua identidade coletiva, ou seja, para o modo como o grupo se vê e quer ser 
visto pelos outros. 

As subjetivações são intrínsecas ao movimento de constituição identitária, 
pois são a partir delas que os indivíduos produzem e dão sentido aos significados 
que operam no nível social. As falas dos jovens são repletas de subjtividades. Ou 
seja, com elas, temos a dimensão de suas experiências reflexivas sobre as 
temáticas que envolvem a política. São as subjetividades que atribuem sentido aos 
discursos e que fazem com que os sujeitos assumam posições com as quais se 
identificam, constituindo assim suas identidades.  

As análises serão feitas a partir das falas dos jovens sobre os temas que 
foram definidos como unidades de significação. Para garantir o sigilo em relação à 
identidade dos mesmos, serão utilizados nomes ficticios. Estes nomes foram 
colocados  no momento de montagem de uma tabela contendo os nomes dos 
jovens, os nomes fictícios, as unidades de significação, as categorias de análise e as 
respostas dadas por eles.   
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3.1 Os sentidos atribuídos à prática política  
 
3.1.1 A percepção da política 
 
 
 A primeira pergunta feita durante as entrevistas e que norteou as demais foi: o 
que você entende por política? Apareceram discursos relacionando política à 
governo e eleições, ligado à responsabilidade da política com um futuro melhor. 
Porém, permeando estas categorias outras foram apresentadas e com ênfase o 
suficiente para se tornarem elemento de análise, tais como a insegurança, a 
corrupção e a política como o lugar das promessas, ou seja, que podem ou não 
serem cumpridas.  

 Sabemos, entretanto, que o termo “política”, em sua origem grega polis, 
cidade estado, serve desde a antiguidade para designar coisas relacionadas à 
cidade, ao governo e às atividades públicas. A obra intitulada Política12, de 
Aristóteles, é considerada uma das primeiras sistematizações sobre a arte e a 
ciência de governar a polis, auxiliando inclusive para que o termo “política” se 
firmasse nas línguas ocidentais (ARISTOTÉLES, 2010). 

Ainda em Aristóteles, a política era uma continuação da ética, só que aplicada 
à vida pública. Assim, depois de refletir sobre o modo de vida que conduz à 
felicidade do homem em Ética a Nicômaco13, Aristóteles investigou em sua 
obra Política as instituições públicas e as formas de governo capazes de tornar mais 
propício o modo de vida em sociedade. Para Aristóteles, isso era de fundamental 
importância pois “o homem é por natureza um animal social” (ARISTOTÉLES, 1991, 
52). 

Esse conceito grego de política como esfera de realização do bem comum se 
tornou um conceito clássico e permanente até os nossos dias, mesmo que fosse 
                                                           12 A obra de Aristóteles é composta por 08 livros e acredita-se que tenha sido escrita na época em 
que foi preceptor de Alexandre.  
13 Livro escrito por Aristóteles e dedicado ao seu pai. Composto por 10 livros, tinha por finalidade 
fazer com que as pessoas refletissem sobre suas atitudes, colocando a razão acima das paixões e 
buscando a felicidade tanto individual quanto coletiva, visando o bem comum. É considerada a 
principal obra de Aristóteles sobre Ética. 
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como um ideal a ser alcançado. Entretanto, o conceito moderno de política, segundo 
Bobbio (2000), está estritamente ligado ao de conceito de poder. Poder político está 
relacionado sobretudo ao poder que uma pessoa pode exercer sobre a outra, a 
exemplo das relações entre governantes e governados. Essa é a relação principal 
que os jovens estabeleceram no que tange ao seu entendimento sobre a política. 
Esta é antes de tudo governo e, portanto, em seu entendimento, poder.  

 
 

Política é um grupo de pessoas que governam nosso país. 
(Geovana, 16 anos) 

 
O que eu sei é que precisam de pessoas para cuidar melhor do país, dos 
estados. Pra organizar e administrar. (Beatriz, 15 anos) 
 
É um modo de governar nosso país. São os nossos representantes. O 
dever deles é nos representar no lugar onde a gente não pode estar. (Érica, 
15 anos) 
Política seria um sistema que rege as leis, o modo de ação dos governantes 
e também da sociedade. (Davi, 16 anos) 
Para mim a boa política é uma sociedade mais igual onde os governantes 
tentam por meio da política fazer uma sociedade mais justa. (Laura, 17 
anos)   

 
 Percebe-se que a relação que estabelecem entre política e poder vem 
acompanhada de outros elementos inerentes à sua forma de representar a política. 
Um desses elementos é a desconfiança de que esse poder dado às pessoas através 
do cargo político nem sempre é correspondido da melhor maneira: 
 

Política são os nossos governantes que estão para trabalhar para o bem da 
população. Só que geralmente não é isso que acontece. (Heloísa, 16 anos) 

 
 
 Ao mesmo tempo que reconhecem na política uma prática de poder, poder 
esse representado na esfera do governo, revelam como no discurso acima a 
frustração e a constatação de que esse poder/governo nem sempre está consonante 
com suas perspectivas. Daí que política se torna o lugar das promessas e o lugar da 
corrupção.  
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 Em relação às promessas, sabemos que existe um verdadeiro descompasso 
entre estas e a realidade. E este descompassovem acompanhado de insegurança 
em relação à política de um modo geral. 
 
 

Muitos prometem, mas poucos fazem. Se todo mundo que prometesse 
cumprisse, nosso país seria diferente. (Gabriela, 17 anos) 
Para mim a política atende a dois lados: um de ajudar as pessoas e o outro 
não. Um promete e cumpre, o outro promete e não cumpre, fala as coisas 
só para ganhar votos. (Ana, 15 anos) 
Por alto eu entendo que parte da política só promete e não cumpre o que 
fala. A outra parte já ajuda as pessoas cumprindo com a palavra, mas é 
minoria. (Mariana, 16 anos) 

 

  A corrupção é colocada como algo inerente à política. Assim, respondendo a 
questão sobre o que entende por política, muitos a mencionam como se fossem 
conceitos que se estendem: 
 

A política é uma discussão para ver se consegue melhorar o país. Não 
estão conseguindo porque tem muito corrupto. (João, 16 anos) 
A política deveria ser uma coisa boa. Mas o que a gente vê são as pessoas 
falarem, é apenas mal por causa da corrupção. (Carolina, 15 anos) 
Os políticos estão fazendo com que, na visão das pessoas, a política seja 
um lugar onde a pessoa vai para roubar. Você não faz nada, ganha dinheiro 
e rouba todo mundo sem ter que ir ao banco roubar. (Kelly, 15 anos) 

 

 Em consonância, quando perguntados sobre o que pensam sobre a política 
brasileira, observamos que a definem como ineficiente. Essa ineficiência é 
acompanhada por falas que transmitem desconfiança em relação maior com os 
políticos do que com o sistema de um modo geral. Aliás, o que corrobora com o fato 
de que não separam o que é o sistema político das práticas políticas.  
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Pelo que o povo fala, a política brasileira é só malandragem. A política tem 
alguns que lutam pelos direitos, mas acaba que não dá em nada, eles 
tentam fazer a coisa, mas não adianta. (Andrey, 16 anos) 
Tentar fazer política é tentar melhorar o país, a cidade e o estado. Mas 
estão querendo ficar no cargo mais para aparecer. Eles querem aparecer e 
ganhar dinheiro. (Rodrigo, 17 anos) 
Está muito complicado achar um político honesto pra administrar melhor o 
nosso país. Os políticos têm que fazer projetos para que as pessoas 
confiem mais neles. (Beatriz, 15 anos) 
Eles são nossos representantes e para uma sociedade ser mais organizada 
ela precisa desses representantes. Em comparação aos países 
desenvolvidos a política brasileira é totalmente atrasada. Pelas condições 
de vida que as pessoas levam. Até mesmo as que se dizem classe média. 
(Carolina, 15 anos) 
Na teoria, igual, existe a constituição e essas leis, era pra funcionar bem, só 
que na prática, como ela não vem sendo exercida ao pé da letra, está 
deixando um tanto a desejar. As regras, as leis são boas teoricamente, mas 
como elas não são seguidas totalmente nem pelos governantes e nem pelo 
cidadão, as coisas ficam meio bagunçadas. (Davi, 16 anos) 

 
 Sabemos que a relação entre juventude e política não é algo a ser naturalizado 
e deve ser analisado sob diversos aspectos. Existem algumas vertentes de pesquisa 
e análise sobre essa temática. Segundo Mayorga (2012), as duas principais são as 
que trazem os jovens como apáticos, distantes e indiferentes quanto aos processos 
políticos e as que tratam os jovens na perspectiva de que envolvidos em diversas 
esferas de engajamento, ressignificam sua relação com a política. 

Ao considerarmos o contexto e as falas dos jovens sujeitos dessa pesquisa, 
veremos que se enquadram no primeiro grupo principalmente pelo fato de que, ao 
introjetarem que os políticos geram desconfiança e são ineficientes, percebemos 
uma crise no que tange a questão da representatividade em relação às esferas 
políticas, bem como um certo esvaziamento das práticas políticas, o que de certo 
modo seria a justificativa para a apatia que, potencializada pela descrença, gera o 
que chamaremos aqui de melancolia política. 
 Constata-se que, se por um lado, os políticos são ineficientes e geram 
desconfiança, por outro lado, esses jovens não sentem e não fazem parte da 
segunda perspectiva de análise, pois não se colocam como sujeitos de mudança. 
Aliás, sequer acreditam que a mudança seja possível. Não se trata, porém, de um 
desencantamento com os meios formais de participação política apenas. Pois nesse 
caso, os jovens desencantados procuram ou pelo menos vislumbram outros 
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mecanismos de participação em espaços não institucionalizados. Esse não é o caso, 
o que não significa que não há desencantamento. Significa que o desencantamento 
com os espaços formais da política, por si só, não explica e não justifica a postura 
desses sujeitos frente às questões políticas que permeiam a sociedade.  
  

Eu acredito que exista a política certa e a política errada. Só que 
infelizmente a maioria dos nossos representantes opta pela forma errada 
que é a corrupção. (Henrique, 16 anos) 
A situação está bem crítica. Não que todos os políticos ou que a política de 
todo Brasil seja ruim, mas a maioria sim. No Brasil ainda tem muita pobreza, 
muitas coisas que não estão boas. (Lara, 16 anos) 
São poucos os políticos que tentam organizar alguma coisa porque saem 
tantos boatos sobre falcatruas e tudo mais. E o cidadão não elege uma 
pessoa pra fazer isso, ele elege uma pessoa pra administrar e ver se traz 
melhorias para o lugar onde ela vive. (Luis, 15 anos) 

  
Trata-se de uma concepção da política como algo inapropriado às pessoas de 

bem. Trata-se de uma concepção onde a política não atende aos anseios dos mais 
pobres. Trata-se da política como algo distante e ineficaz. E, sobretudo, trata-se da 
falta de esperança em dias melhores se estes tiverem ligação com projetos políticos. 
Isto nos leva para uma esfera de análise que vai além do desencantamento, o que 
justifica a tese da identidade melancólica.   

 
 

3.1.2 A importância da política 
 
 
Os jovens da pesquisa consideram a política importante. Essa informação vai 

ao encontro da pesquisa Agenda Juventude Brasil 201314, realizada antes dos 
eventos de junho do mesmo ano, sob coordenação da Secretaria Nacional de 
                                                           14 A Agenda Juventude Brasil 2013 é uma pesquisa de opinião de caráter nacional que buscou 
levantar as questões da juventude brasileira de forma ampla e abrangente, de modo a possibilitar a 
análise e reflexão sobre perfil, demandas e formas de participação da juventude brasileira. Pretendeu 
subsidiar a elaboração de políticas públicas pensadas de forma integrada, a partir do universo juvenil. 
De responsabilidade da Secretaria Nacional da Juventude (SNJ) vinculada à Secretaria Geral da 
Presidência da República, insere-se nas atividades do Participatório – Observatório Participativo da 
Juventude. Foi desenvolvida por um conjunto de consultoras, aplicada entre abril e maio de 2013 pela 
Gestão Venturi Associados, com a coordenação geral de Gustavo Venturi. A pesquisa contou com o 
apoio da Unesco Brasil. Disponível em: http://participatorio.juventude.gov.br/file/download/26191.  
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Juventude, onde foi feito um estudo do perfil e opinião de jovens sobre a política e a 
participação de jovens de 15 a 29 anos de idade, sendo constatado que 54% dos 
entrevistados consideram a política “muito importante”. E outros 29% a consideram 
“mais ou menos importante”. Apenas 16% consideram a política “nada importante”. 

No contexto dessa pesquisa, consideram a política importante para a 
organização da vida em coletividade, ou seja, ela possui uma funcionalidade. Porém, 
não deixam de citar as fragilidades que consideram concernentes à prática política. 
Importante reiterar o fato de não separarem o sistema das pessoas, ou seja, não 
analisarem a existência de um sistema político consolidado e que as pessoas, os 
políticos, fazem parte desse sistema. Não são o sistema como demonstraram 
acreditar.Sobre a importância da política afirmam que:  

 
O mundo tem que estar nas mãos de alguém. Alguém tem que decidir e tomar 
partido. Alguém tem que ser a voz da população. (Natália, 16 anos) 
 
A política está em tudo. Se você tem que fazer alguma coisa é de acordo com a lei 
que os políticos impõem. Eles de algum jeito estão sempre dentro da nossa casa. 
Se não tivesse política, não teria uma sociedade. Se pararmos para pensar, 
sempre existiu política.Então sempre vai existir política e sempre vai ser 
necessário para a nossa vida e para a sociedade. (Heloísa, 16 anos) 

 
Adquirir a consciência de que a política está em tudo é o princípio básico para 

a compreensão de que ela é importante. Mas a importância da política foi trazida 
junto a outros elementos, dentre eles sua funcionalidade, ou seja, é importante 
porque tem uma função específica e neste caso é cuidar dos mais pobres. 

 
A política pode mudar o jeito de viver da comunidade trazendo melhorias. 
(Lucas, 17 anos) 
Ajudar as pessoas, por exemplo, numa escola, os alunos, influencia muito 
as famílias de baixa renda também porque tem gente que precisa, eu acho 
que para ajudar na saúde, essas coisas, a política é mais para o povo 
mesmo, isso que é política. (Gabriela, 17 anos) 
Primeiro eu acho que é investir muito, muito mesmo na educação, porque 
educação é tudo. Se você tiver uma boa educação você vai ter bons 
médicos, se tiver bons médicos a saúde também vai ser muito boa com 
hospitais melhores pra gente ser atendido (Lucas, 17 anos). 
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 São mencionadas como importantes na política ações específicas para ajudar 
as pessoas com baixa renda. Os entrevistados demonstram insatisfação ao citar a 
corrupção e a falta de compromisso dos políticos comoum entrave para a sociedade 
de um modo geral. 
 
 

A política é para ser algo democrático, algo verdadeiro, algo limpo. Nem 
sempre o grupo que está correto, que está agindo pela democracia vence, 
porque infelizmente quem é corrupto e quem mente consegue fazer a 
cabeça das pessoas. (Felipe, 17 anos) 
A política é para a gente ter a nossa opinião e para melhorar as coisas no 
Brasil, mas tem uns políticos aí que não servem para nada. (Aline, 16 anos) 

 
 
 

3.1.3 A autopercepção enquanto sujeitos da política 
 
  

É interessante notarmos que existe uma gama de trabalhos que retratam a 
importância dos jovens para a manutenção dos processos políticos que garantem a 
estabilidade do regime democrático, seja em partidos, em coletivos, em movimentos 
sociais ou qualquer outro mecanismo de inserção e participação (SPOSITO; 
CARRANO, 2009; CASTRO, 2007; BEZERRA; OLIVEIRA, 2013). 
 As representações que são construídas a partir da ideia de sujeitos da política 
foram percebidas a partir de duas categorias de análise: a primeira é no que tange a 
responsabilidade com a política, no campo individual, e a segunda sobre o interesse 
pela política no dia a dia. 
  

Eu já fiz o meu título de eleitor, quero votar porque isso é pra ajudar a 
escolher os governantes. (Arthur, 16 anos) 
Agora que vou passar a votar eu vou procurar informação. Antes não fazia 
diferença. (Aline, 16 anos) 

 
 

Segundo Figueiredo (2008), a participação política antecede o 
comportamento eleitoral, sendo o voto um processo social mais amplo. Entretanto, 
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no âmbito dessa pesquisa a percepção de que são sujeitos da política é entendida 
apenas como o exercício do voto, ou seja, o sujeito da política é aquele que vota. 
Por outro lado, ao serem perguntados sobre o interesse pela política no dia a dia a 
resposta vem de forma contundente relacionada ao sentimento de impotência, ao 
mesmo tempo em que o interesse é apontado quando se assiste aos telejornais.  

 
 

Eu me sinto impotente, apesar de me importar com a política porque o 
futuro do país é a gente, somos nós. (Rodrigo, 17 anos) 
Não adianta se interessar porque não temos poder nenhum de modificar o 
que eles impõem. (Alice, 16 anos) 
Para que a gente vai se informar se eles estão correndo atrás é de salário e 
não de ajudar a sociedade. (Manuela, 16 anos) 
Toda vez que a gente liga a televisão é corrupção, corrupção e corrupção. 
(Beatriz, 15 anos) 
Eu assisto muito jornal. No jornal está mostrando tudo o que acontece, 
então eu presto atenção nos nomes. (Arthur, 16 anos) 

 
 
 Uma coisa é achar que a política é importante, apesar de diagnosticar as 
fragilidades em sua prática. Outra coisa é como se colocar diante dos fenômenos 
políticos e dentro da perspectiva de que todos os cidadãos e cidadãs são 
responsáveis pela política do país, se colocar no processo.  
 A partir desses pontos tentaremos compreender os efeitos que a visão desses 
novos sujeitos da política produzem para o sistema político. Sabemos que não é 
incomum a ideia de que as novas gerações são apáticas e distantes das esferas de 
participação política. O que vemos aqui é que esses indivíduos são submetidos às 
esferas de poder ao mesmo tempo em que se distanciam dos processos políticos.  

Eles deixam claro que o desinteresse advém do sentimento de impotência. E 
por isso dizem que são indiferentes a qualquer mecanismo que os coloquem no 
mundo da política. Fazem da invisibilidade o modo de pressão social possível no 
lugar em que se encontram na sociedade. Por outro lado, a questão da impotência 
que os sujeitos políticos sentem em relação ao sistema também carece de análises 
mais profundas. E, como eles não possuem envolvimento em nenhuma esfera de 
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participação, construíram e cristalizaram a ideia de que esta não é possível, se não 
pelo voto.  

Na contramão dos trabalhos que há a reflexão de que os novos sujeitos 
políticos estão inseridos em outros espaços de participação e representação política 
que não a partidária, mas estão em movimentos sociais, coletivos, dentre outros, e, 
nesses lugares, sentem que podem de alguma forma transformar a realidade em 
que vivem (RAMOS, 2013; CASTRO, 2008; CASTRO; SILVA, 2013). Os jovens 
sujeitos dessa pesquisa não se enquadram nessa linha de análise. 

Não se trata aqui de compreender onde estão atuando os novos sujeitos da 
política, mas na especificidade desse trabalho, compreender como podem se sentir 
sujeitos da política se estão fora de qualquer espaço. E a resposta não é complexa: 
não se sentem. E também não se interessam. Para eles, a única forma de participar 
é através do voto. O único modo de demonstrarem que se interessam é assistindo 
aos telejornais. É o máximo que podem oferecer, até porque deixaram claro que se 
sentem impotentes diante do quadro político que se apresenta e também porque, em 
sua visão, os políticos não se importam em transformar a realidade em que vivem.  

Desde O Contrato Social, de Rousseau15, temos a dimensão do sujeito 
político nascido na modernidade e reconhecido como um ente de direitos públicos e 
privados. Ser sujeito político significa, portanto, que através da ação no nível político 
define-se a orientação da sociedade a qual o sujeito se insere, participando direta ou 
indiretamente, nas decisões relativas ao funcionamento da sociedade.  

Assim, apesar de a primeira vista a impressão ser de despolitização e 
esvaziamento dos espaços de participação, a política está presente e dá o tom na 
visão de mundo desses indivíduos. Ou seja, estes sujeitos existem mesmo que não 
tenham consciência disso. Não estão nas instituições tradicionais e tampouco nas 
alternativas. Não se sentem representados por aqueles que ocupam esses lugares. 
Mas de alguma forma querem transformar sua realidade, porém dentro de novos 
contextos de prática política.  
 
                                                           15 Nesta obra, Rousseau expõe sua noção de contrato social, que difere muito das 
de Hobbes e Locke: para Rousseau, o homem é naturalmente bom, sendo a sociedade, instituição 
regida pela política, a culpada por sua “degeneração”. O contrato social para Rousseau é um acordo 
entre indivíduos para se criar uma sociedade, e só então um Estado, isto é, o contrato é um pacto de 
associação, não de submissão. 
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3.1.4 A percepção da responsabilidade da família 
 
  

No discurso dos jovens é significante o relato de que não há qualquer tipo de 
mobilização, engajamento, participação ou até mesmo expressão de opinião política 
por parte de pais ou familiares. Percebe-se que a relação que a família estabelece 
com a política influencia sobremaneira a forma como os jovens vão compreendê-la 
e, mais que isso, influencia na importância dada a mesma.  
 Nos discursos é muito claro as características que apontam em seus pais e 
familiares a questão da apatia, do desinteresse ou do interesse apenas no período 
eleitoral, assim como a venda de votos. Sabemos que a apatia é a indiferença, trata-
se da falta de vontade do indivíduo de se envolver ou se sentir motivado perante 
alguma situação.  
 
 

Eles votam por votar. A maioria vota nulo. (Ana, 15 anos) 
 
Meus parentes votam só mesmo por votar porque não tem esperança de 
mudar e acham que todos os políticos são iguais. (Beatriz, 15 anos) 
 
Não. Apenas votam. (Júlia, 16 anos)  
Minha família não é interessada. Vota por votar. Até porque não sabem em 
quem confiar porque há muitos demagogos. (Carolina, 15 anos)  

   
 Essas famílias estão inseridas num contexto de pobreza e de desigualdades 
sociais gritantes. Este cenário, junto aos acontecimentos negativos no cenário 
político brasileiro, aumentam a distância entre os eleitores e os agentes políticos, 
causando até certo ponto uma desilusão com a atual situação da democracia 
representativa do país. Isso está muito claro nas falas. Porém, percebe-se também 
que não há a conscientização de que o que se faz, ou se deixa de fazer pela política 
faz toda a diferença. Talvez por esses fatores, a situação social e econômica de 
vulnerabilidade somada ao descrédito ocasionado pelos escândalos envolvendo os 
agentes políticos, gera uma outra situação também citada pelos jovens que é a 
compra de votos.  
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Meus pais votam no interior. Quando chegam lá nem sabem quem são os 
candidatos. Quando chegam à cidade eles procuram saber quem está 
comprando o voto, e é nesse mesmo que eles votam. (Victória, 16 anos)  
Não se interessam e nem procuram saber sobre a pessoa. Eles votam em 
alguém que fez alguma coisa pra eles ou que vai fazer algo que os afeta. 
(Aline, 16 anos)  

 
 A compra de votos pode ser considerada um sistema tradicional de exercer o 
controle do poder político e encontra suas raízes no coronelismo, assim como a 
troca de favores pode ser considerada um dos fatores que colaboram para a 
permanência dessa prática que, de certa forma, tira a liberdade de escolha dos 
eleitores.  
 Os jovens deixam claro que para suas famílias, ao invés de a política ser 
discutida de forma séria e cotidiana, como um instrumento eficaz de gestão política, 
econômica e social para que minimamente se alcance as mudanças necessárias 
para transformar o contexto social em que vivem, é tratada como barganha ou como 
algo que não merece atenção, baseado no senso comum e amplamente divulgado 
pelos meios de comunicação de que não existe nada de positivo quando o assunto é 
política. A consequência dessa postura da família pode ser compreendida na 
seguinte fala:    
  

Os adolescentes crescem e não querem saber de política porque nossos 
pais ensinaram isso. (Natália, 16 anos) 

  
As representações sociais não se formam num vazio conceitual e cognitivo. 

Elas associam o pertencimento social dos indivíduos às implicações afetivas e 
normativas, às interiorizações das experiências, das práticas, dos modelos de 
conduta e de pensamento, socialmente inculcados ou transmitidos pela 
comunicação social, que aí estão ligados (JODELET, 1993). 

Os emaranhados de informações que são apreendidas nas relações sociais 
contribuem e efetivam as formulações sobre variadas temáticas e a política é uma 
delas. Para além das informações consumidas diariamente pela mídia, a postura de 
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pais e parentes mais próximos é introjetada e consequentemente serão utilizados 
como régua na hora de medir a importância dos processos políticos, deixando de 
lado qualquer tipo de participação, pois as representações sociais são sistemas de 
informações que regem nossas relações com o mundo e com os outros, orientando 
e organizando as condutas e as comunicações sociais. Igualmente intervêm em 
processos tão variados quanto a difusão e a assimilação dos conhecimentos, no 
desenvolvimento individual e coletivo, na definição das identidades pessoais e 
sociais, na expressão dos grupos e nas transformações sociais (JODELET, 1993). 
 
 
3.1.5 A percepção da responsabilidade da sociedade 
 

 
Se a sociedade atribui à juventude a responsabilidade sobre as mobilizações 

políticas necessárias para a manutenção da democracia e para as continuidades ou 
rupturas das realidades políticas, o meio acadêmico também tem produzido diversos 
estudos e artigos sobre a importância da participação política juvenil nos diversos 
espaços ou os fatores para a sua não participação (SANDER, 2010; CASTRO, 
2008). 

Além dessas questões que não deixam de ser bastante pertinentes e 
necessárias para o debate político atual, é interessante observarmos como a 
juventude compreende a relação da sociedade com a política. E, através dos 
elementos de análise sobre essa relação, é possível a percepção de até que ponto 
os jovens responsabilizam a sociedade pela política.  

É importante pontuar que há o entendimento de que a política sejaa 
capacidade da sociedade de tomar determinadas decisões, e que se apoiam no 
sentimento de pertencimento a um grupo como um elemento integrado e que as 
práticas em relação aos processos políticos acabam por influenciar negativa ou 
positivamente toda a comunidade.  

Ao surgir no diálogo a questão sobre a responsabilidade da sociedade, foram 
sendo elencadas uma série de outras questões, tais como se os políticos são reflexo 
da escolha da sociedade, se a sociedade sabe dos projetos de cada governo, o 
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porque da distância entre políticos e sociedade e, por último, se a sociedade está 
pessimista ou acomodada. 

 
 
3.1.6 A responsabilidade da sociedade: o voto 
 
 A questão sobre a responsabilidade da sociedade norteou as demais questões 
que surgiram a partir da entrevista16. Os jovens evidenciaram a questão do “saber 
votar” como a principal responsabilidade da sociedade, surgindo com isso outras 
variantes, como o conformismo na hora do voto, a falta de informação e a venda de 
votos. 
 

A gente joga a culpa nos políticos, mas a gente é culpado por votar neles. 
(Ana, 15 anos) 
 
As pessoas sempre batem nas mesmas teclas. Mesmo sabendo dos erros 
que ocorreram continuam votando, continuam elegendo. (Carolina, 15 anos) 
 
Se o eleitor escolher a pessoa certa não vai acontecer coisas erradas. 
(Arthur, 16 anos)  

  
O voto no Brasil é obrigatório e teoricamente reflete a possibilidade de 

intervenção direta da sociedade nas escolhas dos projetos políticos que irão nortear 
as políticas públicas em todas as esferas sociais. E por isso espera-se que seja 
tratado com seriedade e cautela. Entretanto, acompanhamos durante os processos 
eleitorais uma gama de reportagens e análises sobre o conformismo dos eleitores, 
que são responsabilizados pela condução das cidades, estados e do país através do 
ato de votar. Isso em parte corrobora com as falas dos jovens sujeitos dessa 
pesquisa. Eles citam o conformismo, mas o justifica na representação de que os 
políticos são todos iguais.  
 

                                                           16Deve ser considerado como método de coleta de dados a entrevista semiestruturada em que 
podem surgir diversas outras questões dentro de um mesmo tema.  
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Muitas pessoas votam sem conhecer, sem saber quem é. Votam por votar, 
não estão nem aí, não se importam com a política. (Geovana, 16 anos) 
Eles pensam que todos são iguais. Que todos vão entrar lá e não vão fazer 
nada. Então votam em qualquer um. Eles acham que todos não prestam. 
(Pedro, 18 anos) 
A sociedade vê e fecha os olhos, fecha a mente e fala: “ah! Eu fazendo ou 
não fazendo vai continuar a mesma coisa. E assim fica tudo como está”. 
(Henrique, 16 anos) 

  
Sobre a questão do voto, Figueiredo (2008) pontua que para a sociologia 

política existe a preocupação fundamental com as condições sociais vinculadas aos 
fenômenos políticos. Tais condições assinalam os contextos em que as práticas, as 
ideologias e os objetivos políticos se formam e atuam. Nessa perspectiva, 
compreender o voto dos variados segmentos sociais torna-se possível conhecendo 
seu contexto social e político. Ou seja, “onde esses eleitores vivem e como vivem 
nesse contexto” (FIGUEIREDO, 2008, p. 48).  

Podemos afirmar, portanto, que o comportamento político está vinculado ao 
contexto social em que os jovens vivem, pois a política, segundo Figueiredo (2008), 
não pode ser tratada como uma atividade autônoma, de modo que não são os 
indivíduos, mas os grupos sociais que dinamizam a política, o que nos possibilita 
afirmar que existe uma identidade política específica dos jovens sujeitos dessa 
pesquisa, enquanto segmento social, formado a partir das representações sociais 
que possuem e que são formadas a partir de uma série de fatores. Dentre eles, a 
responsabilidade que atribuem à sociedade em relação ao voto, ou seja, à sua 
venda. 

Essa conduta que não é aprovada pelos jovens foi citada anteriormente 
quando tratávamos da percepção da responsabilidade da família com a política. 
Esse contexto novamente foi mencionado não apenas como uma constatação, mas 
como uma crítica indignada de que este comportamento traz consequências no 
modo como os políticos desenvolverão seus mandatos.  
 
 

Não é nem uma ou duas famílias que vendem o voto por causa de 30 reais, 
cesta básica ou promessa de emprego. Por isso o Brasil está desse jeito. 
(Bianca, 15 anos) 
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As pessoas necessitadas aceitam dinheiro para votar. Isso não é certo. Elas 
têm que votar numa pessoa que elas sabem que vão ajudá-las daqui pra 
frente. (Luis, 15 anos) 
 
O poder do voto é livre, mas as pessoas não se interessam por isso e votam 
somente porque é obrigatório ou até mesmo vendem o voto. (Alice, 16 
anos) 

 
 Quando discutimos sobre a prática da venda de votos faz-se importante 
estabelecer relações sobre os motivos que levam os indivíduos a votar. Sabemos 
que os contextos sociais podem ser especificados como sociais, propriamente dito, 
assim como contextos políticos, na medida em que se referem à conformação 
constitucional do sistema político.  
 Desse modo, os contextos propriamente sociais referem-se às estruturas 
sociais e às formas básicas de organização da vida social, as quais os indivíduos 
estão associados (FIGUEIREDO, 2008). A participação eleitoral é consequência 
dessas interações sociais e dentro de um contexto. Assim, o voto tem uma função 
instrumental de manter ou alterar o estado das coisas.  
 Se os indivíduos não enxergarem o voto como alternativa das mudanças que 
anseiam, o próprio voto perde a sua função e daí os mesmos indivíduos buscarão 
outras alternativas e, dentre elas, poderão aceitar vendê-lo por acreditar que tanto 
faz votar ou não. Entretanto, é importante ressaltar que os eleitores protestam ou se 
abstém como forma de interferir na história. Assim, vendem o voto não por se 
sentirem impotentes, mas por concluírem que o voto é um instrumento ineficaz 
(FIGUEIREDO, 2008). 
 Isso ocorre pois os partidos políticos, ao formularem discursos em busca de 
eleitores, os fazem dirigidos às comunidades, segmentos e grupos sociais 
específicos. No âmbito do lugar social dos sujeitos dessa pesquisa – região 
Noroeste de Goiânia – há promessas de projetos de futuro e de justiça social, como 
sendo o instrumento de defesa de seus interesses. Pela fala dos jovens evidencia-se 
que se sentem usados na medida em que esses discursos se transformam apenas 
em retórica e, consequentemente, vêem o voto se tornar moeda de troca no âmbito 
das realizações pessoais, mesmo que efêmeras, como no caso da venda.  
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 Ainda em relação a responsabilidade da sociedade em relação ao voto, os 
entrevistados demonstraram preocupação com o que classificaram como falta de 
informação das pessoas em relação aos candidatos, especificando que a 
responsabilidade por buscar tais informações é da própria sociedade, estabelecendo 
uma relação entre acomodação e desinformação.  Para os jovens, a falta de 
informação sobre os candidatos e posteriormente sobre os seus mandados é um 
dos fatores que favorece a corrupção, ao mesmo tempo em que não pedir prestação 
de contas exime o representante político de não fazer o que se propôs.  
 

E também precisa saber pesquisar mais sobre a pessoa em quem vai votar. 
(Pedro, 18 anos) 
 
A sociedade não participa dentro da política, não vai atrás saber. Não se 
preocupa em saber o que o candidato em quem ele votou está fazendo. A 
sociedade não se propõe asaber disso e nem pedir prestação de contas. 
(Júlia, 16 anos) 
 
Tem que ser ciente do que está fazendo. Votar todo mundo vota só que não 
tem ciência do que está fazendo. Muitas vezes a gente não sabe e vota 
errado em políticos que não serão bons representantes. (Aline, 16 anos)  

     
3.1.7 A representação social da escolha dos políticos pela sociedade 
 
 Para os jovens a sociedade está alienada. A alienação política, neste caso, 
pode ser conceituada como a incapacidade das pessoas de se orientarem 
politicamente aliada ao desinteresse total pelos fatos políticos. Aqui, tem-se a noção 
de que, para eles, a sociedade recusa-se a decidir seu próprio destino ou a traçar 
seus próprios projetos.   
 

A população hoje em dia está alienada. Não sabe de nada e não está nem 
aí para a política, só vai lá votar e pronto. A população deveria conhecer os 
candidatos, ver o que eles vão fazer, gerenciar qual poderia dar mais 
melhorias e tudo mais. (João, 16 anos)  
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 Ao discorrer sobre o que para eles significa a afirmação de que a sociedade 
está alienada, um dos sujeitos jovens citou a falta de participação como a principal 
característica desse processo.  
  

A população parece que tem cabresto, só vê o que está na frente. Só vota 
no imediato. Ela não vai numa reunião de bairro, ela não vai em lugar 
nenhum. (Victória, 16 anos)  

 
 Para outros, o fato de os políticos não atenderem efetivamente aos anseios da 
sociedade está vinculado ao desinteresse da população com os processos eleitorais 
e até mesmo em relação aos candidatos. Segundo os jovens, a população não 
pesquisa e vota em qualquer um. Para eles, isso reflete uma forma de alienação. 
 
 

O povo tem preguiça de correr atrás. A gente não busca saber a verdade. 
(Beatriz, 15 anos) 
 
Eu acho que a busca da verdade é saber o principal motivo e objetivo 
daquilo. Ou seja, o objetivo da política: fazer dias melhores e beneficiar a 
sociedade de uma forma que a gente possa crescer em conjunto, tanto o 
político quanto o cidadão. Essa é a base. (Henrique, 16 anos)  

 
Foi citado pelos entrevistados como forma de alienação a relação com a 

mídia17, assim como a falta de informação sobre a política. Em relação à mídia foi 
citado o fato de que existe uma seleção acerca do conteúdo veiculado à população.  

 
 

É justamente nessa parte que a gente fica muito refém da mídia, porque a 
gente vê tudo que está falando lá, televisão e propaganda política. A gente 
vai muito na conversa do que eles querem que a gente saiba. (Arthur, 16 
anos) 
 
Eu acho que a sociedade deve correr atrás. A gente aqui não tem 
conhecimento sobre política. E por isso acabam se abaixando para os 
políticos. Então esse é problema. (Cristina, 16 anos) 
Eu acho que ela se deixa enganar. Ela se aliena. As pessoas estão tão 
alienadas que eles estão usando da crença e da religião para conseguir 
votos. Envolvem as pessoas com o discurso de que é para ajudar a igreja e 
a religião. (Felipe, 16 anos) 

                                                           17 A influência da mídia nas representações sociais acerca da política e na constituição político-
identitária dos jovens sujeitos dessa pesquisa será trabalho à parte em capítulo específico.  
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É perceptível nestes discursos a carga de responsabilidade que os jovens 

atribuem à sociedade e o que significa para ela o fato de não se interessarem pela 
política. Para estes jovens os políticos que temos são reflexo da nossa forma não 
apenas de escolher, mas sobretudo pelo fato de a sociedade não assumir a 
responsabilidade de pesquisar, se informar e votar em pessoas que realmente as 
represente, não permitindo a manipulação da mídia ou de segmentos religiosos, 
como vimos no último depoimento.  

Mas esse não é um pensamento consensual. Encontramos entre os 
discursos, jovens que afirmaram que de nada adiantaria a sociedade se interessar 
pela política, pois em suas opiniões, a sociedade não tem como transformar a 
realidade, pois somos reféns de uma classe política que age apenas em benefício 
próprio.   
 

Também não adianta se interessar porque não temos poder nenhum de 
modificar o que eles impõem. (Alice, 16 anos) 
Para que a gente vai se informar se eles estão correndo atrás é de salário e 
não de ajudar a sociedade. (Manuela, 16 anos) 

 

3.1.8 A distância entre os políticos e a sociedade 
 
 
Os jovens citaram três fatores que influenciam ou determinam a distância 

entre os políticos e a sociedade. Primeiramente citam a falta de interesse dos 
eleitores de não apenas investigar a vida do candidato antes da eleição, como 
cobrar o que foi proposto. Interessante observar nesse aspecto que para o jovem a 
lógica é simples: se a sociedade não se interessa em fiscalizar, o político se sente à 
vontade para fazer o que quiser.  

 
 

Acho que também um pouco de falta de interesse. Se cada um fizesse sua 
parte e cobrasse dos que eles elegeram o Brasil não estaria assim. (Érica, 
15 anos) 
 



113  
Falta de interesse. Ninguém quer discutir política. Eles pensam que se as 
pessoas não estão dando moral podem fazer qualquer coisa. (Rodrigo,17 
anos)  

 
 Segundo, a falta de compromisso dos políticos em cumprir suas propostas. 
Para os jovens, é como se eles representassem um papel enganando a 
comunidade, prometendo aquilo que ela almeja e depois sumissem voltando apenas 
na próxima eleição.  

 
 

Fica difícil porque na hora da eleição ele fala que vai colocar uma praça 
aqui no setor, daí todo mundo concorda e elege-o. Depois que é eleito some 
e então não tem praça, não tem nada. E ele fica lá ganhando o dinheiro dele 
sem fazer nada. (Andrey, 16 anos)  

 
 
Aliás, essa fala “fazer nada” demonstra que os jovens não têm noção de qual 

seja o trabalho dos agentes políticos nas diversas esferas de poder. Para eles, o 
político só está trabalhando se as obras de infraestrutura chegarem até suas 
comunidades. Eles querem algo visível e isso pode ser justificado porque a região 
carece de investimentos básicos como rede de esgoto, praças, escolas estruturadas, 
unidades de saúde, programas habitacionais, melhoria do transporte público, 
creches, segurança pública, dentre outros, pois trata-se de um perfil de eleitorado 
que depende da elaboração e execução de projetos que lhes garantam melhor 
qualidade de vida. A escola, a creche, a faculdade, o hospital, o meio de transporte, 
a conquista da moradia, tudo depende de programas de inclusão social por parte do 
governo.  

A responsabilidade pela precariedade desses elementos recai primeiramente 
sobre os políticos que só aparecem em épocas eleitorais e que vêem na região uma 
excelente oportunidade de angariar votos através de promessas a partir do que as 
comunidades mais desejam. Ou seja, não precisa discutir projetos de melhoria da 
educação básica, da saúde ou do modelo de transporte público que seja eficaz, 
basta prometer construir a escola, a creche, o hospital ou colocar mais ônibus nas 
linhas. É disso primeiro que a região carece.A qualidade desses serviços depende 
primeiro do fato de eles existirem de forma que atenda as necessidades básicas 
dessas pessoas. 
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Em terceiro lugar citaram a falta de informação propiciada pela própria classe 

política que não tem o interesse de que a sociedade compreenda o que ocorre em 
seus bastidores. Essa percepção demonstra total falta de confiança nos agentes 
políticos, insinuando inclusive que há manipulação da verdade, aceita pela 
sociedade entendida por eles como “acomodada”.  

 
 

É porque aquilo ali é muito embaraçado. Se eles forem abrir pra gente 
conhecer direitinho, muita coisa vai mudar. Então eles escondem muita 
coisa. Os políticos escondem da gente a realidade de como o Brasil 
realmente está em relação à política. E a sociedade aceita que eles 
escondam da gente a verdade. (Natália, 16 anos)  

 
Para os jovens, a sociedade se acomodou por não haver perspectivas 

positivas em relação aos agentes políticos, expectativas ocasionadas pela 
representação de que todo político é corrupto e faz falsas promessas.  

 
 

As pessoas se acomodaram com o que está acontecendo hoje. Todo 
político rouba. (Lara, 16 anos) 
As pessoas estão acomodadas. Acho que de tanta decepção com os 
políticos. (Érica, 15 anos). 

 
Por outro lado, alguns compreendem que essa situação pode ser prejudicial à 

própria sociedade que, acomodada, não se preocupa com a escolha de seus 
representantes e, consequentemente, pagam o preço por suas escolhas, não tendo 
como cobrar ou fiscalizar. Outra constatação é que, mesmo insatisfeitos por não 
irem atrás das informações, os eleitores acabam reelegendo, mesmo não confiando 
no candidato. Para esses jovens, a população se contenta apenas com as 
promessas.  

 
Eu acho que a população deveria pesquisar mais, olhar mais em quem vota. 
Antes votar em alguém em quem não se confia tanto do que votar em quem 
está lá há tanto tempo e não fez nada. Agora não, as pessoas 
seacomodaram tanto que é muito difícil alguém que tente a reeleição não 
ser reeleito. (Lara, 16 anos) 
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As pessoas estão acomodadas. Acham que foi Deus quem quis assim. Não 
pensam que se mudassem a política do país as coisas poderiam ser 
melhores. (Júlia, 16 anos) 
 
Em minha opinião a população já se acomodou. Talvez ela não queira 
pensar, não queria pesquisar o que vai ser melhor porque sempre ouve a 
promessa de que vai ter um emprego, que vai ter acesso a uma moradia, e 
ela se acomoda só com as promessas em vez de buscar as pessoas que 
realmente fazem. (Natália, 16 anos) 

 
 Essas considerações em relação aos elementos que afastam a sociedade da 
política deixam transparecer que as decisões do eleitorado são influenciadas por 
uma série de fatores, o que menos conta é a efetiva identificação entre os eleitos e 
uma comunidade. O que mais tem valido na opinião desses jovens para a escolha 
dos agentes públicos que irão representá-los são os recursos das propagandas, do 
dinheiro e da capacidade demagógica de cada líder político. 
 E a sociedade, saturada ou descrente, já não dá tanta importância, pois 
cansada de ser enganada a cada eleição, não faz a mínima questão de saber quem 
é o candidato. Vota em qualquer um, pois todos são iguais. Para estes jovens, a 
relação de proximidade da sociedade com a política é efetivada nos momentos 
eleitorais, quando pesquisando sobre os candidatos, possa-se fazer as melhores 
escolhas. Posteriormente, sabendo dos projetos e das promessas seria possível 
cobrar dos eleitos o cumprimento daquilo que prometeram. Mas não, para eles, um 
erro sucede o outro. A sociedade não se importa, tampouco o político. Desenha-se 
um percurso identitário que não espera dos políticos e, porque não, das instituições 
políticas de um modo geral, qualquer relação estabelecida por confiança, 
proximidade e esperança por dias melhores.  
 
 
 
3.2 O melhor e o pior da política 
 

Ao serem indagados sobre a melhor coisa da política, alguns responderam 
que nela não existe nada de bom. Não conseguiram extrair nenhuma referência 
sobre algum feito positivo vindo da classe política. Para este grupo de jovens, a 
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política não possui nenhuma representatividade em suas vidas. As respostas foram 
simples e diretas, diferente das construções argumentativas nas outras questões: 
 
 

Não vejo pontos positivos. (Kelly, 15 anos) 
 
Não tem nada de bom na política. (Andrey, 16 anos) 
 
Não vejo nada de melhor. (Ana, 15 anos) 
 
Não estou vendo nada de bom. (Júlia, 16 anos) 
 
Não sei se existe a melhor coisa da política. (Érica, 15 anos) 
 
Na maioria das vezes é muito ruim. (Felipe, 17 anos) 

 
 

No que concerneàs questões relacionadas à política, é normal que as 
pessoas achem positivo ou negativo de acordo com sua realidade social específica. 
Se estamos falando de jovens residentes na região mais pobre de Goiânia, não é de 
se estranhar que não vêem nada de positivo na política ou que esses aspectos 
estejam relacionados à questão da infraestrutura, o que corrobora com o que já foi 
exposto anteriormente quando falávamos da distância entre a sociedade e a classe 
política.  
 
 Ajudar as pessoas necessitadas com casas. (Luís, 15 anos) 

 
O mais visível é infraestrutura em termos de asfalto, por exemplo. (Carolina, 
15 anos) 
 
O prefeito passou asfalto aqui na região noroeste. Onde eu morava não 
tinha asfalto e ele passou asfalto. (Gabriela, 17 anos) 
 
Quando eles investem em infraestrutura. (Alice, 16 anos)  

 
Já em relação ao pior da política eles demonstraram maior poder de 

argumento e citaram mais categorias a serem analisadas. A primeira e a mais citada 
foi a questão da corrupção. Para esses jovens, além da corrupção ser algo 
extremamente injusta, é de certa forma a responsável pelas mazelas sociais em que 
se encontram.  
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É quando os políticos não dão importância às coisas que realmente 
precisam e supervalorizam coisas que não são importantes como o 
aumento de salário dos deputados e vereadores. E tem a corrupção, eles se 
envolvem muito. Às vezes eu acho que é até impossível um político não se 
envolver em corrupção. Parece que aquilo ali é um antro de corrupção. 
(Natália, 16 anos) 
 
A corrupção, o roubo de coisas que poderiam estar ajudando, poderia estar 
beneficiando a sociedade, fazendo parques ou mais escolas e eles pegam o 
dinheiro para si mesmos e gastam com coisas fúteis. (Victória, 16 anos)  

 
O fenômeno da corrupção18 torna-se uma categoria de análise na medida em 

que aparece como uma conduta cotidiana da relação entre política e Estado. Difícil é 
delimitar uma definição que seja capaz de avaliar qual a sua extensão e 
consequências. Para os jovens, política no Brasil é quase sinônimo de corrupção. 
Essa categoria permeia todas as outras no âmbito desta pesquisa. Outro detalhe é 
que estes jovens não demonstram conhecimento sobre quais são os mecanismos 
utilizados pelos políticos para se corromperem. Para eles, é como se lidassem 
diretamente com o dinheiro público e utilizassem isso em benefício próprio.   

 
São os políticos viajarem com dinheiro do povo. Então eu acho issoo 
cúmulo. Eles pegam o dinheiro do povo e ao invés de usar com obras, com 
asfaltamento, com escolas, roubam. (Aline, 16 anos) 
Eles pegam o dinheiro e gastam com eles mesmos enquanto nós ficamos 
prejudicados. (Ana, 15 anos) 

 
 

3.3 O olhar sobre o sistema político 
 
3.3.1 As eleições 
 
 

                                                           18 Voltaremos a abordar este tema em outro capítulo, de forma inclusive mais incisiva para 
demonstrarmos como a representação social da corrupção influencia na constituição político-
identitária da juventude da região noroeste de Goiânia.  
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Para assegurar o bom funcionamento da democracia num modelo de governo 

representativo19, espera-se que os cidadãos participem, no mínimo, do processo 
eleitoral de maneira responsável e ativa, apesar de que, “na democracia moderna, a 
participação direta não pode ser restrita ao momento do voto” (MENDES, 2007, p. 
150).  

O voto é uma forma de participação política institucionalizada. No Brasil o 
voto a partir dos 16 anos fazia parte da pauta de reivindicações do movimento 
estudantil e foi incorporado à Constituição de 1988 em seu artigo de número IV. 
Sabemos, entretanto, que essa reivindicação deve ser contextualizada na 
efervescência política pela qual o Brasil passava na década de 1980 e início da 
década seguinte e que os movimentos juvenis, de um modo geral, demonstravam 
interesse em se manifestar, através do voto, dos rumos do país.  

Nas primeiras eleições após a Constituinte, o alistamento de jovens menores 
de 18 anos foi maciço: 58% de 3,5 milhões de jovens eleitores participaram do 
pleito, um recorde, representando um aumento de 45%, segundo dados do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE)20.  

Entretanto, segundo os dados do TSE, a cada eleição tem diminuído a 
porcentagem de eleitores nessa faixa etária. Em 2006, 39% dos jovens entre 16 e 17 
anos eram eleitores, em 2010 esse número caiu para 32% e em 2014 foi de 25%. 
Esses dados poderiam indicar que os jovens estão perdendo o interesse pelo voto, 
mas em resposta à consulta formulada pelo TSE, o pesquisador da Coordenação de 
População e Indicadores Sociais do IBGE, Luciano Gonçalves, avaliou que o 
envelhecimento acelerado da população, em detrimento da queda da fecundidade, 
pode ser um dos fatores que contribui para a diminuição do número de jovens 
eleitores21. 

Como se sabe, o alistamento eleitoral na faixa etária de 16 e 17 anos é 
facultativo, tornando os jovens dispostos a votar pela primeira vez. É um indicador 
de seus interesses pela política eleitoral. Por outro lado, faz-se necessário                                                            19Além do voto, é assegurado constitucionalmente na democracia brasileira outros canais de 
participação, tais como referendos, plebiscitos, iniciativas de leis populares, conselhos gestores de 
políticas públicas, além de outros espaços de atuação política como movimentos sociais, por 
exemplo. 
20 Disponível em: http://www.tse.jus.br/. Acesso: maio/2015 
21 Disponível em: http://www.ibge.gov.br/. Acesso: maio/2015. 
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compreender quais as representações sociais que este público tem acerca da 
política e, sobretudo, como eles compreendem sua representação nos pleitos 
eleitorais. 

Diante disso, destaca-se a importância da representação, pelos jovens, dos 
elementos do processo político, visto que além das peculiaridades deste grupo de 
pertença, os atores sociais estão inseridos num contexto mutável que demanda 
novas e recorrentes significações sobre a realidade social. Assim, as representações 
sociais sobre o voto e os processos eleitorais serão tratadas nas suas diversas 
nuances a partir de subtemas que didaticamente facilitam a análise. 
 
3.3.2 O interesse em votar 
 

Em relação ao interesse pelo voto tivemos respostas em três variáveis: sim, 
não e talvez. Foi o único momento em que observamos respostas diretas, porém 
repletas de justificativas. 

Em relação aos que responderam que sim, essa vontade é justificada como a 
oportunidade de ajudar a escolher políticos honestos e melhorar as condições de 
vida das pessoas.  

 
Sim. Para ter a escolha de eleger uma pessoa boa para cuidar da nossa 
cidade, do nosso Estado, uma pessoa capacitada. (Geovana, 16 anos) 
Sim. Eu acho que para ajudar a escolher um candidato certo para o nosso 
país. (Rodrigo, 17 anos) 
Sim. Para melhorar um pouco nosso país porque está muito difícil. (Pedro, 
18 anos) 
Sim. Porque eu acho importante os jovens votarem para eleger uma pessoa 
para cuidar dos interesses da gente. (Mariana, 16 anos) 
Sim. Mas eu vou votar no que eu acho certo e o que em minha opinião faria 
o melhor. (Heloísa, 16 anos) 

 
Interessante observar que os jovens se propuseram a fazer o que criticaram 

que seus familiares e a sociedade de um modo geral não fazem, que é observar e 
pesquisar os candidatos.  
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Sim. Desde agora eu já comecei aprestar atenção em quais políticos 
trabalham de verdade e qual está envolvido em escândalos, para não votar 
neles. (Heloísa, 16 anos) 
Sim. Inclusive já estou prestando atenção nos políticos e na política em 
geral. (Lara, 16 anos) 

 

Revela-se, todavia, que estes jovens desejam ter uma postura diferenciada e 
assumiram a responsabilidade com a questão do voto. Como não estão inseridos 
em nenhum espaço de participação política, o voto é tido como a única alternativa 
viável para mudar os rumos da política no Brasil. Mesmo quando observamos os 
que afirmaram não saberem se querem ou não exercer o direito do voto enquanto 
ele é facultativo, o fazem justificando que só votam caso houver candidatos em 
quem possam confiar, ou seja, não querem perpetuar práticas que condenam em 
relação aos adultos, cuja maior queixa é o votar por votar.  
 

Eu não sei, porque primeiroeu vou assistir bem, ver o que cada um quer 
fazer. (Kelly, 15 anos) 
Depende dos candidatos. Se eu souber que tem alguém com força de 
vontade e que não vai apenas fazer promessa, eu posso até votar. (Ana, 15 
anos) 
Não sei. Só se tiver uma pessoa que eu conheça, que vai ajudar a 
comunidade, uma pessoa honesta. (Luís, 15 anos) 
Talvez. Mas vai depender dos candidatos. (Aline, 16 anos) 

  
Se a opção política desses jovens é a de não votar apenas por votar, 

percebemos que responsabilizam os candidatos pela decisão. Assim, é consenso 
nessa situação a fala de que só votam se houver candidatos que minimamente 
atendam suas expectativas. Já os jovens que optaram por não participar dos 
processos eleitorais, justificam a escolha de uma maneira mais pessimista, pois para 
eles não existe o “depende”, o que existe é a desconfiança total nos políticos e na 
capacidade de transformação social através do voto.  

 
 Não. Só se for documento obrigatório para arrumar emprego. (Beatriz, 15 

anos) 
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Não. Ainda não. Só quando for obrigatório. E se até hoje não resolveu nada 
não será meu voto que vai mudar. (Alice, 16 anos)   

 
 
3.3.3 O processo de escolha do melhor candidato 

 
Novamente os jovens voltaram a questão de que, para selecionar os 

melhores políticos, as pessoas devem tomar para si a responsabilidade de pesquisar 
e ao mesmo tempo ter a capacidade de assumir que disso depende os rumos da 
sociedade.   

 
Eu acho que para escolher um político hoje está bem difícil, tem que 
pesquisar muito a vida de cada um porque está existindo muita corrupção. 
(Beatriz, 15 anos) 
Eu acho que se a pessoa quiser ela pode tentar saber mais sobre a pessoa 
em quem ela quer votar para não fazer uma má escolha. (Arthur, 16 anos) 
É muito fácil falar mal de um político, mas sabendo e tendo a consciência de 
que foi você que o colocou lá. A população deve olhar bem para quem vota, 
parar para pensar, pesquisar mesmo, pois é a nação que está em risco. 
(Lara, 16 anos) 

 
Destaca-se ainda a importância atribuída ao voto. Tomando como exemplo a 

fala de um dos sujeitos, é possível reafirmar que não são possibilitadas, de maneira 
objetiva, outros espaços de participação. O voto, nesse caso, é única arma a qual 
eles conhecem e que oferece possibilidade de mudar alguma coisa ou atender seus 
anseios.  

 
 A gente que só vota depende muito deles. Então a gente tem que saber se 

a pessoa é boa. É importante conhecer bem o candidato, saber dos seus 
feitos, saber como a pessoa é, se é uma pessoa boa e honesta. (Aline, 16 
anos) 

 
Para eles, os políticos depois de eleitos pairam sobre a sociedade, mantendo 

uma relação de dependência com suas decisões e tendo que aguardar até os 
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próximos pleitos eleitorais, o voto é considerado, portanto, a melhor maneira de 
mudar o país22. E para isso oferecem três alternativas para essa escolha.  

A primeira é estudando cada candidato. Uma das formas apresentadas é a 
propaganda eleitoral na TV. Pesquisar a vida significa saber tudo que ele já fez, se 
tem envolvimento em casos de corrupção, de modo a conhecer suas propostas.   
 
 

Conhecendo mais. Saber as propostas que eles vão fazer e se realmente 
vai fazer, saber sobre o passado deles, saber se ele está preparado para 
fazer o que ele promete. (Ana, 15 anos) 
Deveríamos pesquisar, conhecer melhor o candidato, pesquisar sobre a 
vida dele, saber o que ele já fez para a população, se ele não tem nenhum 
envolvimento com corrupção. (Arthur, 16 anos) 
Investigar melhor a vida do candidato, ver as propostas e saber definir quem 
é que está falando a verdade. Assistir a propaganda política na televisão 
porque lá eles colocam as propostas deles. (Érica, 15 anos) 
Passa direto na televisão as propostas, os candidatos fazem comícios 
eleitorais. Tem como ficar bem informado se quiser. (Lara, 16 anos) 

 
 

A segunda alternativa apresentada é a pesquisa sobre o mandato do 
candidato. Houve apenas uma fala nesse sentido, mas é interessante se 
observamos a responsabilidade que é atribuída ao eleitor. Para esse jovem, é 
necessário observar inclusive os meios utilizados na hora de pesquisar para evitar 
manipulação dos dados.  
 

Ficar observando as ações dele bem antes das eleições. Não é deixar para 
procurar de última hora. A pessoa precisa procurar saber quais foram as 
atitudes dele ao longo do mandato. Entrar no site oficial de um deputado ou 
de um partido só vai encontrar pontos positivos, obras que inaugurou e 
projetos que apresentou, você não vai achar tudo exatamente que ele fez, 
por isso a gente tem que analisar as ações deles um bom período antes da 
eleição. (Davi, 16 anos) 

 
 
 A terceira e última alternativa apresentada é a proximidade do candidato com a 
comunidade. Para estes jovens, conforme afirmaram em outros momentos, 
                                                           22 Interessante que demonstram que o voto é capaz de mudar os rumos do país, mas segundo dados 
do TSE, a maior adesão de jovens na faixa etária entre 16 e 17 anos pelo voto ocorre nas eleições 
municipais. Nas eleições municipais de pequenas cidades do interior a adesão é ainda maior. O que 
pode ser explicado pela proximidade com os candidatos e o desejo da família em elegê-lo. 
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candidatos que só aparecem em época de eleição são oportunistas. O importante é 
ser sincero e demonstrar o que pode ser feito na comunidade onde vivem.  
 
 

Dialogo, conversa. Eles precisam aparecer mostrar a cara. Ser sincero, falar 
o que realmente ele pode fazer ou não. (Andrey, 16 anos) 
Indo atrás do político, conversando com ele, falando do que você precisa no 
setor. (Mariana, 16 anos) 

  
Entretanto, demonstram que é muito difícil, mesmo estabelecendo critérios de 

escolha, saber se o candidato vai ou não cumprir o que prometeu. Por outro lado, 
sentem a ausência de espaços de diálogo e participação da comunidade. 
 
 É difícil escolher. Eles não têm interesse em criar oportunidade de 

conversar com a comunidade. Se fosse eles marcavam um dia todo mês, 
toda semana para vir. Agora só quando é período eleitoral que eles 
aparecem, para se reelegerem. (João, 16 anos) 
É difícil porque você não sabe como é o caráter da pessoa, não sabe o que 
ela já fez, o que já passou. (Cristina, 16 anos). 

 
 

Outra dificuldade apresentada é a fácil manipulação da sociedade pelos 
políticos. Como não pesquisam ficam reféns de obras de final de mandato. E pode 
ser pouco. Uma praça. É como se os quatro anos de mandato fossem medidos 
apenas por uma obra no final cuja intenção é apenas angariar votos. Não precisa de 
políticas públicas. Não precisa se aproximar da comunidade. Não importa se é 
corrupto. O importante é aparecer no final.  
 
 Tem vários meios de conhecer o candidato, com certeza. Mas a sociedade 

não se interessa por conhecer. O político pode ficar sem fazer nada, mas se 
no último ano de mandato ele fazer uma praça as pessoas votam nele. 
(Victória, 16 anos) 

  
Essa é a mesma explicação que os jovens apresentaram para explicar o 

porquê de os políticos serem reeleitos mesmo havendo tantas críticas e tantas 
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falhas. Ou seja, a manipulação e a falta de informação da sociedade que não busca 
estabelecer critérios mais rigorosos na hora de optar por um candidato.  
 
 
 
 Porque no início do mandato eles fazem alguma coisa, depois não fazem 

nada. E depois quando vai chegando no finalzinho, eles fazem alguma coisa 
novamente. Como o povo não tem muita informação, vota novamente. 
(Kelly, 15 anos) 
Porque no final do mandato ele vem e faz qualquer coisa e o povo pensa 
que ele trabalhou. (Andrey, 16 anos) 
Porque eles só fazem as coisas na época das eleições para as pessoas 
votarem nos políticos que fizeram isso. Eles pensam no futuro deles e não 
no futuro da gente. (Heloísa, 16 anos) 

 
  

Afirmam também que a população de um modo geral não sabe em quem está 
votando. E por isso optam pela continuidade. É como se não fizesse diferença pois 
independente de quem ganhar, a prática política continuaria a mesma. Mas os 
jovens anseiam por novidades. Para eles, é necessário oportunizar novas pessoas, 
novos projetos. Não concordam nem com a metodologia definida pela maioria da 
população para a escolha dos seus candidatos, tampouco com o alheamento e a 
ideia do “tanto faz”.  
 

As pessoas gostam de reeleger para dar continuidade. Tinha que eleger 
pessoas novas com novas ideias, pessoas que a gente vê que têm 
possibilidade de chegar lá em cima e que vai fazer alguma coisa pelas 
pessoas que votaram e deram esse crédito a eles. (Júlia, 16 anos) 
No caso de ele ser reeleito, assim, o cidadão deveria estudar, pensar, 
estudar o que ele fez e o que ele deixou de fazer para ver se ele merece ser 
eleito de novo. Muitas pessoas fazem isso, votam, mas não sabem o que 
ele fez ou deixou de fazer, votam pra tirar um peso das costas. (João, 16 
anos) 
Porque o ser humano é egoísta. Não tem a capacidade de pensar no grupo 
e nem que o cara vai fazer tudo de novo. (Andrey, 16 anos) 
A gente só vê as mesmas pessoas nesses cargos, a gente não vê pessoas 
novas, parece que eles só dão oportunidades para as pessoas que já estão 
no meio, acho que deveria dar mais oportunidades às outras pessoas, 
porque assim poderia até melhorar mais. (Gabriela, 17 anos) 
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Seria a falta de informação sobre os candidatos a principal causa das 

mazelas que envolvem a escolha dos políticos. Mas é interessante quando nos 
atentamos ao fato de acusarem a população de não se importar e, portanto, ao invés 
de vítima, ela também é a grande responsável pela continuidade dos problemas que 
os atingem.  

 
 A população hoje em dia está alienada. Não sabe de nada e não está nem 

aí para a política, só vai lá vota e pronto. A pessoa se sente tão ocupada no 
dia a dia, que ela tem tanta coisa para fazer, que não arranja tempo para 
estudar os candidatos. (Lucas, 15 anos) 
Pode ser falta de informação, pode ser desinteresse pela política por achar 
que não vale a pena. Os políticos não estão dando motivos para a gente 
votar neles, mas sem informação vamos continuar votando nas mesmas 
pessoas. (Felipe, 17 anos) 

 
  

As campanhas publicitárias realizadas em todos os anos eleitorais pelos 
órgãos que regularizam o pleito eleitoral, TSE e TRE, chamam o eleitor para a 
responsabilidade do voto, atribuindo o futuro do país a ele. Mas é fato que no jogo 
das eleições o candidato está envolto em outras variantes como rede deapoiadores, 
financiadores de campanha, tempo de TV, marketing e publicidade, construção de 
agenda e prioridade partidária que contribuem mais para a sua eleição do que à 
proximidade entre o eleitor e candidato. Como esta proximidade não se faz presente 
em todos os momentos da campanha, os jovens atribuem a eleição e reeleição de 
candidatos que consideram corruptos ou que não cumprem suas promessas apenas 
à falta de informação sobre os políticos, demonstrando desconheceram outras 
nuances que envolvem um processo eleitoral.  
  
 
3.3.4  A propaganda eleitoral 
 

O horário eleitoral é um espaço privilegiado para as pessoas se informarem 
sobre os candidatos e suas propostas. É também o espaço do embate político. 
Compreende-se, portanto, que as pessoas ao assistirem ao horário político na TV 
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buscam conhecer o perfil dos candidatos, seu programa de governo e a viabilidade 
de suas propostas.  

A propaganda eleitoral gratuita na TV é um dos principais veículos midiáticos 
utilizados pelos partidos políticos em épocas de eleição. Veiculada nos meses que 
antecedem o pleito eleitoral, por meio dela os partidos organizam a participação de 
seus candidatos, influenciando sobremaneira sua imagem pública e seu 
desempenho nas urnas. O horário eleitoral gratuito é exibido simultaneamente em 
todas asemissorasda TV aberta nopaís. Foi instituído pela lei nº 4.737, de 15 de 
julho de 1965, que criou o Código Eleitoral Brasileiro23. Atualmente, o horário 
eleitoral é regulamentado pela Lei nº 9.504/9724. 

É importante pontuar que a representação social dos jovens sobre a 
propaganda eleitoral se faz importante pelo grau de influência exercida sobre o 
eleitor na medida em que, segundo os próprios jovens, ele só poderá se manifestar 
de forma consciente se tiver conhecimento das ideias e projetos dos candidatos. 

Em relação à importância da propaganda eleitoral, foi possível identificar que 
para os jovens, a propaganda é lugar onde os candidatos se utilizam para enganar a 
população.   

 
Eu acho muito chato. Eles conversam demais e falam coisas que não tem 
como. Prometem demais. Coisas que não dá para acreditar. Uma porcaria. 
Eu não perco tempo vendo aquilo ali ‘nem a pau’. Ficar escutando 
promessa que nunca vai ser cumprida? Que nem está ao alcance deles? 
(Andrey, 16 anos) 
O que eles prometem eles não sabem realmente se terá como fazer. Então 
deveriam mostrar o que eles já fizeram porque fica uma coisa mais 
concreta. (Kelly, 15 anos) 
Eles pegam qualquerum para ser candidato. Coloca uma música legal, 
engabelam a sociedade. (Natália, 16 anos) 
A propaganda eleitoral só fala as coisas boas do candidato. Pode ser um 
candidato que não tem um passado bom, que é corrupto, mas na 
propaganda só vai mostrar coisa boa dele. É como se fosse uma 
maquiagem. (Laura, 17 anos) 
Pra falar a verdade é farsa. Eu acho farsa. (João, 16 anos) 

 

                                                           23 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4737.htm. Acesso: maio/2015. 
 24 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm. Acesso: maio/2015.  
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Parece contraditório os jovens afirmarem a necessidade da população em 

conhecer os políticos e seus projetos e ao mesmo tempo dizer que não acreditam 
nas propagandas eleitorais. Devemos considerar que para eles as propostas são 
vazias porque não vêem se concretizarem e quando se concretizam não fazem a 
ligação com quem o propôs. Esse é um outro aspecto a ser considerado. Em 
algumas falas alguns jovens citaram que a sociedade não conhece os projetos de 
cada governo, pois o que importa são as obras prontas.  

 
As pessoas não se interessam em saber quem fez. Elas se interessam 
depois que está feito. (Lara, 16 anos) 
A grande maioria não quer saber quem fez ou quem prometeu e não fez. 
Elas querem ver pronto. (Érica, 15 anos) 

 
Por outro lado, fornecem uma alternativa que para eles seria mais eficaz e 

menos enfadonho do que as propagandas na TV e no rádio que são os debates. 
Para os jovens, possibilitam conhecer melhor os candidatos e suas propostas acerca 
de assuntos específicos.  
 
 

Eu acho que poderiam substituir a propaganda por debates. Pegavam 
determinado assunto, pegavam uma pessoa de cada partido e iriam debater 
sobre o assunto. (João,16 anos) 
Se houvesse debate ao invés de propaganda, tanto os eleitores quanto os 
políticos acabariam ganhando. (Carolina, 16 anos) 
Quando fazem debate a maioria da sociedade vê. As pessoas ficam vendo 
e torcendo. É muito melhor que programa eleitoral. (Cristina, 16 anos) 

 
 

Este entendimento sobre o horário eleitoral corrobora com o que existe no 
senso comum de que ninguém acompanha o horário eleitoral, pois ele é tedioso, 
praticamente cansativo e, portanto, com influência nula no processo de decisão do 
voto. 
 Pesquisa realizada pela ABERT25 (Associação Brasileira de Rádio e Televisão) 
em 28 de agosto de 2014, feita pelo instituto MDA no terceiro dia do horário eleitoral, 
                                                           25Disponível em: http://www.abert.org.br/web/index.php/clippingmenu/item/23218-cai-influencia-do-
horario-eleitoral-no-voto#. Acesso: maio/2015. 
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51,2% da população pretende acompanhar a propaganda eleitoral “de vez em 
quando”. Apenas 12,2% disseram que vão assistir todos os dias, e 35,6% afirmaram 
que não tem interesse em assistir a propaganda. 
 Quando perguntados se a propaganda eleitoral pode ajudar a escolher o 
melhor candidato, todas as respostas foram negativas, apesar de as pesquisas 
demonstrarem que de alguma forma, mesmo sendo em menor número, os 
programas eleitorais influenciam na opinião do eleitorado e no resultado das urnas. 
As preferências por candidatos podem sofrer mudanças durante os períodos de 
campanha eleitoral, pois através das técnicas comerciais, a propaganda política, de 
certo modo, vende uma imagem, influenciando na percepção dos eleitores em 
relação aos candidatos. Entretanto, este não é o entendimento dos jovens.   
  
 

Não. Promessa de político à gente nem escuta. Por isso que a gente não 
perde tempo de sentar no sofá e ficar escutando mentiras. (Érica, 15 anos) 
É lógico que eles não vão falar a verdade sempre. Eles vão fazer 
promessas, mas a gente não sabe se vão cumprir. (Beatriz, 15 anos) 
Não. A gente precisa conversar com essa pessoa. Só no horário eleitoral 
não dá porque ela só vai falar das propostas dela e você não tem como 
saber se ela vai cumprir. (Mariana, 16 anos) 
Não. São poucas as pessoas que prestam atenção. As pessoas já 
colocaram na cabeça que é tudo mentira. Então, quando as pessoas olham 
e vêem que é propaganda política, elas vão fazer outras coisas. Uma coisa 
assim que parece ser falsa. Não passa verdade pra gente. Não tem 
transparência. (Victória, 16 anos) 
Não. Quando tem propaganda eleitoral eles mentem e enganam muito as 
pessoas. (Cristina, 16 anos) 
Não ajuda porque não são todas as pessoas que assistem. Quando tem 
época de eleição as pessoas ficam até com raiva da propaganda porque 
atrapalha assistir outras coisas. Por que a gente vai ficar lá ouvindo esse 
povo falar? Eu não gosto. (Fernanda, 17 anos) 
Não. Eles atuam só com os marqueteiros do lado deles. Ele aparece de 
cara limpa, barba feita para parecer uma pessoa séria. A propaganda 
política deveria ser para aparecer o trabalho, por exemplo, fundou uma 
escola e aparece um candidato A dizendo que ele fundou a escola, depois 
aparece um candidato B dizendo que fundou a mesma escola. Eles não 
deveriam usar para aparecer, deveriam usar a campanha para mostrar o 
que eles estão fazendo e que estão planejando para fazer ao longo do 
mandato. (Davi, 16 anos) 

 
 
 
3.4 A confiança na classe política 
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Por tudo que vem sendo explicitado até aqui, chega a ser redundante afirmar 
que estes jovens não confiam na classe política. Porém, é interesse de análise 
quando observamos que não confiam – é um fato – mas que existem algumas 
categorias que são importantes na construção da representação do que significa ser 
um ator político e o seu trabalho ser visto e analisado com desconfiança. Por 
exemplo, a primeira categoria é o descrédito, por conta da corrupção, na classe 
como um todo.  

 
 

Não. Pode até aparecer alguns que não roubam. Mas como tem muitos que 
roubam a gente nem acredita. (Kelly, 15 anos) 
Não. Todo mundo sabe que eles são corruptos. (Beatriz, 15 anos) 
Não. São as pessoas que entram para fazer a corrupção. (Lucas, 17 anos) 
Não. Para mim o que eles deviam fazer eles não fazem. (Arthur, 16 anos) 

 
 
 

Outra categoria que utilizaram para justificar o fato de não confiarem, para 
além da corrupção, é que consideram os políticos dissimulados, ou seja, falsos e 
mentirosos. Os jovens demonstram descrença ao acusarem os políticos de somente 
aparecer em época de eleição, de não cumprir com as promessas e, ao mesmo 
tempo, demonstram que se sentem usados na busca por poder.  

 
 

Não. Principalmente nos que oferecem coisas. Por que na hora da eleição, 
mostra a cara deles na televisão, eles falam o que querem, e são eleitos e 
somem. E só aparecem na próxima eleição. (Andrey, 16 anos) 
Não. Pois só aparecem em época de eleição. (Carolina, 15 anos) 
De forma alguma. Os que têm poder querem sempre ter mais poder. Eles 
não seguem o que a população quer. Eles não me representam. (Júlia, 16 
anos) 
As regras da política às vezes são boas, mas os políticos ficam querendo 
colocar coisas que beneficiam mais a eles para aparecer e parecer que eles 
estão trabalhando e na verdade os “caras” não estão fazendo nada. (Davi, 
16 anos) 
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 E por último acusam os políticos de serem criminosos. Para estes jovens os 
políticos são seres inescrupulosos que não se afetam com a pobreza alheia e não se 
intimidam em aumentá-la quando roubam até de quem não tem nada. Eles não 
possuem projetos e não trabalham.  
 

Não. Eles que não cumprem as leis. (Luis, 15 anos) 
Não. Está certo que eles não matam, mas roubam e roubam de todos nós. 
(Lara, 16 anos) 
Não. Eles não têm projetos para ajudar as pessoas que precisam, eles 
tomam de quem não tem. (Bianca, 15 anos) 
Não. Se eles encarassem a política de uma maneira correta sem pegar o 
dinheiro do povo eu confiaria. (Érica, 15 anos) 

 
 

 Sendo assim, para estes jovens o que motiva as pessoas a entrar para a 
política são projetos pessoais. Principalmente projetos que envolvem acúmulo de 
dinheiro. Para eles, a política deixou de ser o espaço onde é possível desenvolver 
projetos em prol de toda uma comunidade ou até mesmo da sociedade para se 
tornar o lugar do individualismo, da busca pelo poder. Para eles os políticos utilizam 
a sociedade como uma escada a ser utilizada para se chegar a objetivos de cunho 
estritamente pessoal. E para isso, se for preciso, eles dissimulam e depois roubam.  
 
 
 

É pela grandeza, para ter poder. (Andrey, 16 anos) 
Eu acho que algumas pessoas entram para tentar ajudar a população. Mas 
a maioria entra só para tentar melhorar o salário, para ganhar mais. (Arthur, 
16 anos) 
Para ter uma vida mais fácil. Vida de político é uma maravilha. (Lara, 16 
anos) 

 
 
 
 Quando perguntado se teriam algum interesse em entrar para a carreira política 
afirmaram que tem medo da corrupção. Ou seja, a política corrompe as pessoas e 
não o contrário. Esse medo de se corromper se justifica porque, para eles, num meio 
onde há tantos desvios de conduta é impossível alguém tentar fazer diferente, pois 
ou se é igual, ou não se entra.  
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Não. Parece que é tão difícilvocê estar dentro da política. Parece que todo 
mundo que entra para a política de certo modo acaba se corrompendo. Mas 
eu acho muito interessante, mas eu não sei se eu teria capacidade 
suficiente para fazer diferença entre eles. (Natália, 16 anos) 
Não. Eu não dou conta de mexer com política. O ser humano é egoísta, 
quanto mais ele tem, mais ele quer e para mim isso não está certo. (Andrey, 
16 anos) 
Não. Pelo que eu vejo dos políticos eu não teria coragem. (Rodrigo,17 anos) 
Não. Isso iria confundir minha cabeça demais. Eu tenho medo de não dar 
conta de tanta responsabilidade. Tenho medo de ficar igual, de virar 
corrupta. (Beatriz, 15 anos) 

 
Mesmo com este receio de que a vida política leva à corrupção, outros jovens 

afirmaram que apesar de não terem interesse em efetivamente entrar para a 
carreira, têm vontade de mudar a realidade, de mudar a forma como se faz a 
política. 

 
Não tenho interesse em fazer parte dela. Eu tenho interesse em tentar muda-lá, 
mas fazer parte, ser político, não. (Henrique, 16 anos) 
Não. De ser candidato eu não tenho interesse. Mas de estar a par da situação, do 
que está acontecendo eu tenho interesse, sim. O meu interesse é de saber o que 
está acontecendo para tomar a decisão certa na hora de escolher um candidato. 
(Davi, 16 anos) 
 

 O fato de essa pesquisa não ser com jovens militantes em muito influenciou 
nas respostas. É fato que se tivesse sido realizada com jovens em algum espaço de 
participação já consolidado, teríamos ouvido de alguns que o interesse por um cargo 
político seria algo natural e até inevitável, dependendo do nível de militância e de 
liderança que este jovem alcançasse. Aqui não é o caso. Não são militantes, alguns 
sequer mencionam qualquer possibilidade de mudança enquanto outros querem 
transformá-la, já que em suas representações sobre a política, é corrupta e 
mentirosa, mas não demonstram o modo como podem fazer isso, já que ao não 
confiarem na classe política, por tabela, não acreditam nas propagandas eleitorais e 
nem no poder do voto.    
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3.5 A relação juventude-política 
 

A juventude enquanto categoria sociológica deve ser compreendida a partir 
de diversos critérios culturais, sociais e históricos. Ao considerarmos as 
especificidades e a diversidade desses sujeitos, trabalha-se com a noção de 
juventudes, no plural, na medida em que se reconhecem os diferentes modos de ser 
jovem na sociedade contemporânea (DAYRELL, 2002; SPOSITO, 2003). E, 
segundo Sposito (2003), trata-se de uma categoria de difícil compreensão dada 
essas particularidades.  

Quando se trata da relação entre juventude e política, a literatura vem 
indicando um distanciamento por parte dos jovens do que se compreende 
tradicionalmente por participação política, especialmente aquela relacionada à 
institucionalidade do Estado. Entretanto, têm surgido novas estratégias de 
participação e engajamento político dos jovens, como os conselhos de juventude, as 
redes sociais e movimentos sociais de diversas ordens, desde os que se preocupam 
com o meio ambiente até os de questões mais relacionadas à juventude, como o 
mundo do trabalho, opções de lazer, combate à violência, etc. (MÜXEL, 1997; 
FERNANDES, 2007; BOGHOSSIAN; MINAYO, 2009). 

Nesse sentido, ao tentarmos definir a relação desses sujeitos jovens com a 
política estamos considerando as especificidades desse grupo, retratadas ao longo 
dos capítulos. Talvez o maior desafio metodológico e teórico será compreender as 
razões pelas quais estes jovens não conseguem enxergar a política como uma 
arena de debates capaz de solucionar os problemas sociais que eles expõem.  

Por exemplo, durante as entrevistas, quando perguntados se possuem 
amigos que se interessam pela política, alguns não titubearam em responder que os 
que se interessam entram no mesmo perfil que citaram sobre as pessoas que se 
interessam em entrar para a vida política, ou seja, se interessam com a possibilidade 
de se realizar algo no plano econômico. 
 
 

Só nos casos de quem tem interesse em roubar. (Kelly, 15 anos) 
Tenho um. De todos que eu tenho apenas um tem essa vontade de ser 
político um dia. É para se dar bem. Por dinheiro, ele é muito ambicioso. 
(Geovana, 16 anos) 
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Sim. Mas fala que é pra ganhar dinheiro e fama. (Mariana, 16 anos) 

 
 

Para outros, os amigos também estão em consonância com o restante da 
sociedade quando não demonstram qualquer interesse pela política. Inclusive 
citaram que os amigos estão acomodados, pois sabem que não adianta se 
interessar já que não serão eles que irão mudar alguma coisa.  

 
Não. Parece que caíram todos num comodismo. Eu acho que se todo 
mundo se envolvesse as coisas melhorariam. Mas a grande maioria é 
porque acha que não vai resolver. (Natália, 16 anos) 
Não, nem falam. Há um grande desinteresse. (Rodrigo, 17 anos) 
Não se interessam. Nunca vi meus amigos falarem de política. No mundo 
jovem hoje ninguém gosta. Porque já sabem que nunca vai mudar nada. E 
como vamos ser obrigados a votar mesmo, então só vamos votar e pronto. 
(Beatriz, 15 anos) 
Ninguém que eu conheço se interessa pela política. Estão muito desligados 
quanto a isso. (Carolina, 15 anos) 
Eles não se interessam. Eu acho que se tornou uma coisa tão normal a 
corrupção. Quando sai um escândalo de que roubou alguma coisa até que 
se interessam. Agora, para acompanhar no dia a dia, não. (Érica, 15 anos) 
Não. A maioria vota por votar. Só vai e vota, não quer saber se o seu voto 
vai fazer alguma diferença. Não tem interesse. Depois não procura saber o 
que o político está fazendo. Esquece em quem votou. Não sabe se vai votar 
de novo. (Gabriela, 17 anos) 
Nem preocupa, inclusive falam que só vão tirar o título quando forem 
obrigados. (Davi, 16 anos) 

 
 
 Essas falas nos remetem ao mesmo comportamento em relação à política que 
citaram ter os adultos. Para eles, o comportamento de indiferença em seu meio é 
generalizado, não importando a faixa etária ou sequer fazendo referência à 
juventude como a esfera da sociedade capaz de impulsionar mudanças. Eles não se 
vêem assim. Pelo contrário, citam que a juventude está alienada ao repetirem no 
voto as escolhas alheias ou que o fato de não participarem os exime da alienação já 
que, pelo que parece, é algo consciente.  
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A maioria vota por amizade ou às vezes vê a pessoa na televisão e não 
sabe em quem está votando, mas vota. A grande maioria é alienada. 
(Pedro, 18 anos) 
Eu acho que os jovens hoje em dia não estão se preocupando com a 
política. Isso é fato. Agora, como que a gente pode ser alienado de uma 
coisa que a gente não está participando ou não quer participar? (Carolina, 
15 anos) 
São alienados porque não sabem fazer escolhas. Seguem a cabeça dos 
outros. (Arthur, 16 anos) 

 
 
Outro ponto é quando tratam a política de forma individualista e interesseira. 

Informação que deve ser contextualizada, pois para eles o momento da campanha 
política pode ser também o momento de garantir emprego, mesmo que temporário, 
além de outros benefícios.  

 
O jovem só se interessa por política em época de eleição para procurar 
emprego e ganhar um dinheirinho por mês. (Beatriz, 15 anos) 
Os jovens se interessam pela política na hora de arrumar emprego ou uma 
bolsa de estudos. (Cristina, 16 anos) 

 
 Entretanto, são contraditórios quando alegam que a juventude não é ouvida. 
Isso porque se num primeiro momento alegam que os jovens não têm interesse em 
participar e que estão alienados, num outro já afirmam que os políticos não querem 
saber o que eles têm para dizer.  
 

Eles não querem saber o que nós pensamos. (Ana, 15 anos) 
Muitos acham que jovens são radicais, são rebeldes. Se eles forem parar e 
ouvir o que a gente tem para dizer, eles pensam que o mundo vai virar uma 
bagunça. Pensam que jovem só quer saber de festa e bebida. (Júlia, 16 
anos) 
Só quando precisam de nós. Eles subestimam a nossa inteligência. 
(Manuela, 16 anos) 

 
 

Essas afirmações podem sustentar a tese de que faltam espaços de inserção 
da juventude nas discussões políticas. Muito se falou sobre o protagonismo juvenil. 
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Regina Novaes (2006) já havia defendido que o protagonismo não existe se os 
jovens não estiverem inseridos na construção das políticas que os afetam 
diretamente. Receber tudo pronto, como fazem as políticas de governo, os fazem 
sujeitos passivos do processo. E esta passividade pode ser um dos fatores que 
fazem com que ao mesmo tempo que dizem não querer se informar, nem se 
interessar, também reclamam que os políticos não se interessam pela juventude. Ou 
seja, não buscam esses espaços, não se inserem nos debates e não conhecem 
onde podem ter voz ativa. Por isso, para eles, uma boa política para a juventude 
atravessa esses dois processos: que os jovens se interessassem e que pudessem 
ter voz ativa, inclusive dentro dos espaços institucionalizados da política.  

 
Que os jovens se interessassem mais pela política. (Kelly, 15 anos) 
São os jovens se pronunciarem mais, poder decidir mais. (Bianca, 15 anos) 
Ter voz ativa dentro da política: os senadores e demais poderiam ter um 
conselheiro jovem para saber pelo que os jovens se interessam. Fazer 
reuniões para saber o que nós estamos precisando, o que queremos, o que 
gostamos. (Érica, 15 anos) 

 
Este comportamento em relação à política se aproxima muito do conceito de 

alheamento, ao invés de alienação, como citaram. Não há alienação política, 
entendem o mecanismo e a importância desta em suas vidas tanto num plano 
individual, em questões relativas ao primeiro emprego, por exemplo, quanto em 
questões relativas à coletividade como educação, saúde, transporte público e 
moradia. O que se evidencia é um descontentamento tanto com a classe política 
quanto com os eleitores, pois reconhecem que o desinteresse destes com os atos 
praticados pelos candidatos eleitos fomentam a corrupção.  

 
A não-ação pode revelar também uma crítica, ainda que elaborada apenas 
no nível do imaginário, que pode tanto atrair o jovem para a política, para 
transformá-la, como pode afastá-lo, sem por isso desvalorizar suas 
percepções críticas relacionadas à política. A crítica pode estar tanto 
presente na ação política engajada, como na ausência dela, sem que se 
deva afirmar a priori que uma postura é valorativamente superior à outra 
(FLORENTINO, 2008, p. 205).  
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A alienação26 é um conceito utilizado para designar pessoas que deixam de 

ser sujeitos para se tornarem objeto dos processos sociais. A alienação no campo 
político pode ser traduzida pelo desconhecimento e pela não participação nas 
atividades políticas, ficando o mundo da política e suas regras como algo afastado 
da realidade, algo que é imposto às pessoas, ao invés de ser o resultado da 
interação entre os indivíduos que compõem a sociedade ou um segmento social. 
Isso justifica o porquê da alienação quase sempre estar vinculada a um outro termo 
– o de apatia. Indivíduos considerados alienados ou apáticos em relação à política 
são a todo momento responsabilizados pelas mazelas do sistema político, apesar de 
empiricamente já haver diversos estudos que demonstram as razões para este 
comportamento, dentre elas a própria estrutura excludente dos campos políticos 
(FLORENTINO, 2008).  

Por isso que na especificidade deste trabalho é importante desconstruir uma 
imagem de juventude alienada e despolitizada. Os sujeitos dessa pesquisa 
demonstraram em todos os eixos da pesquisa sua insatisfação com o modo pelo 
qual a sociedade se relaciona com a política. Fizeram essa mesma crítica ao 
segmento juvenil. Apesar de citarem a alienação como um dos fatores que gera o 
desrespeito que consideram receber por parte dos agentes políticos, existe o 
entendimento de que, nesse caso, o processo da não participação se configura mais 
como uma postura de alheamento do que de alienação, pois a pesquisa demonstra 
que, ao invés de um afastamento alienado, há uma rejeição da política 
institucionalizada e dos políticos profissionais, mas não da política em si, apesar de 
o sentimento de impotência e das eleições, espaço privilegiado para garantir 
transformações, não se traduzirem nas mudanças desejadas. 

Dentro dos temas elencados nas unidades de significação foi possível 
compreender o processo de construção das representações sociais que os sujeitos 
jovens possuem acerca da política e de como essas representações influenciam na 
formação político-identitária desse grupo. As representações sociais são formas de 
conhecimento construídas socialmente pelos integrantes dos grupos para explicar as 

                                                           26A origem do termo está relacionada ao processo religioso, de quando seres humanos se assumem 
como criaturas de um Deus, porém Marx dedica atenção a fazer a interface com a alienação do 
trabalho, ou seja, a alienação significa a incapacidade de conexão entre cognitivo, a atividade 
individual e a produção da realidade social e econômica.  
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relações estabelecidas entre eles e com outros grupos. As construções que são 
estabelecidas a partir dessas relações servirão de orientação para a ação social.  

O que se evidenciou foi que a falta de políticas públicas que tratam os jovens 
para além de um problema, bem como a distância que há entre políticos e eleitores 
fazem com que esses jovens que não estão inseridos em espaços de participação 
não se sintam motivados sequer ao voto. Não que sejam alienados. O processo é de 
alheamento e apatia. Eles sabem e reconhecem a importância da política e dos 
atores políticos, mas optam por se esquivar de qualquer discussão porque não 
enxergam saída política para seus dramas pessoais. Segundo Moscovici (1978) os 
indivíduos, reunidos em grupos sociais, vão elaborar um conjunto de informações 
consensuais sobre a realidade com a qual se relacionam. Nesse sentido, o indivíduo 
possui um papel atuante e particular na construção das representações sociais. 

As representações sociais da política produzida por esses jovens condensam 
numa postura de não participação e de alheamento. Por outro lado, essas 
representações são para eles os mecanismos que possuem para demonstrar que 
estão insatisfeitos com o sistema político. É nítido em suas falas que para mudar tal 
realidade não é necessário apenas trabalhos de conscientização, mas a criação de 
espaços específicos que consigam abarcar essa juventude desacreditada das 
instituições e a fomentação de políticas públicas que vão além de programas 
assistenciais. 

Neste sentido, a teoria das representações sociais nos auxilia a compreender 
a relação entre a representação e a ação, que indica as ações sociais desse grupo. 
Ou seja, os sujeitos jovens dessa pesquisa agem em consonância com as 
representações sociais que eles mesmos construíram a partir de diversos 
elementos, pois são produzidas a partir da interação entre os sujeitos sociais. Nesse 
processo, as subjetividades se apresentam de forma latente e a identidade política 
se constrói a partir das noções de desencanto e descrédito com a classe política.  

As leituras sobre identidade nos mostram que, em suas variadas 
manifestações, precisa haver um esforço no sentido de entender como ela é 
construída pelos atores sociais e como se apresenta em seus contextos históricos e 
socioculturais. O indivíduo enquanto construção social, possui valores próprios da 
sociedade e dos grupos aos quais ele pertence. Enquanto sujeito ele interage nas 
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dinâmicas próprias de seus grupos de pertença. É neste processo que sua 
identidade se constrói, dando-lhe especificidade.   

Estes jovens estabeleceram a relação com a política a partir do que 
conseguem enxergar, principalmente às obras de estrutura, como asfalto, escolas, 
iluminação pública, transporte coletivo, hospitais, moradias populares etc. Em 
relação às políticas públicas específicas para esta faixa etária, ao não chegar até a 
eles é como se não existissem. É a partir desses pontos específicos que tecem sua 
narrativa do porquê não buscarem vias de participação, do porquê acreditam que os 
políticos são todos iguais, do porquê acreditam que seus votos não mudam nada e 
principalmente do porquê de, mesmo sabendo da importância da política em suas 
vidas, não acreditarem na possibilidade de transformar a realidade em que vivem, 
demonstrando uma perspectiva pessimista e individualista. Em nenhum momento 
citam as lutas populares que deram origem à região, por exemplo.   

O individualismo se representa no discurso de que cada um é por si e que 
não resolve nenhuma forma de mobilização, pois mesmo mudando os atores, a 
política será sempre a mesma. É nesse aspecto que justificam a venda de votos e a 
troca de favores caso o candidato seja eleito, o principal favor é a garantia de um 
emprego melhor para alguém da família. Em relação aos processos democráticos, 
para eles só tem sentido se levar algo de positivo para as suas vidas, se não, tanto 
faz. Citam como o pior do processo político a corrupção. Esta, sim, é citada 
responsável por todas as mazelas sociais. E ainda, acreditam que se a pessoa não 
tiver predisposição para se corromper, não entra na política.  

Ao iniciarmos o próximo capítulo trazendo a pesquisa realizada em 2014, 
objetivamos demonstrar como essa identidade não se desfez e os motivos pelos 
quais continua cristalizada nesses jovens. A identidade política se confirma 
melancólica – pessimista e descrente. Assim, é importante que saibamos definir 
quais são os elementos que corroboram no sentido de promover as representações 
sociais da política, levando a esse modelo identitário, pois como exposto 
anteriormente, não se formam num vazio cultural ou estrutural. Existem fatores que 
condicionam as condutas. E este será o tema do próximo capítulo. 
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4. CONFIGURAÇÃO IDENTITÁRIA E MELANCOLIA POLÍTICA: PERSISTÊNCIA 
ESPAÇO-TEMPORAL E PEQUENOS ACONTECIMENTOS HISTÓRICOS 
 
 

No capítulo anterior, a partir de temáticas específicas, traçamos as 
representações sociais que os jovens construíram da política e suas variadas 
manifestações. O objetivo foi extrair dessas representações a constituição político-
identitária desse grupo juvenil.  

A identidade é uma categoria central para a compreensão das formas de 
atuação que trazem elementos novos, os quais necessitam ser compreendidos. A 
abordagem da constituição político-identitária da juventude da região noroeste a 
partir das representações que constroem da política, nos permitiu averiguar a 
melancolia política como seu principal traço e o reencontro com os sujeitos jovens 
dessa pesquisa no ano de 2014 foi significativo, pois há a compreensão de que a 
constituição identitária ocorre por processos e não por positividades. Ou seja, existe 
uma constante possibilidade na forma de se colocar e interpretar tantos os 
mecanismos sociais como a si mesmo, significando e ressignificando os processos.    

Dessa forma, iniciaremos este capítulo trazendo a análise da pesquisa 
realizada no ano de 2014, contendo praticamente os mesmos temas ou unidades de 
significação da pesquisa de 2010, acrescido das representações sociais das 
Jornadas de junho de 2013 por entender seu significado na relação da juventude 
com a política e que poderia trazer outras inferências para o processo de construção 
das representações sociais da política.  

Na segunda parte do capítulo, trabalharemos a efetivação da identidade 
política dessa juventude, concebendo inclusive os fatores que influenciam na 
construção das representações sociais e consequentemente na constituição 
identitária, corroborando com a hipótese de que o alheamento e a apatia, aliados a 
um processo de descrença, descrédito e pessimismo resultam no que 
caracterizamos como melancolia política, a partir dos processos que a definem como 
o alheamento e a desinstitucionalização, a busca por reconhecimento social, a 
relação com os meios de comunicação e as políticas públicas para a juventude.   
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4.1 O reencontro com os sujeitos – a representação que forja identidade 
 
 
4.1.1 A percepção da política 
 
 
 

Como parte do processo da pesquisa voltamos com os sujeitos jovens no ano 
de 2014. Ano de novas eleições presidenciais e um ano após as manifestações de 
junho de 2013. Queríamos compreender se as representações sociais acerca da 
política nesse novo ciclo de vida dos jovens contribuiriam para sustentar a tese de 
que a juventude aqui pesquisada experimenta uma identidade política melancólica.  

A primeira questão foi sobre a percepção da política. As questões nesse caso 
foram colocadas de forma direta. Ao serem questionados sobre o que havia mudado 
na política de 2010, ano da primeira entrevista até o ano de 2014, houve três tipos 
de respostas. A primeira e a que mais teve adeptos foi a ausência de mudanças no 
período. Alguns ainda disseram que a política mudou para pior.  

 
 

Mudoupara pior. Falta de transporte, aumento de passagem, a 
desigualdade humana, investimentos para coisas desnecessárias como a 
‘Copa’, enquanto tem creches, escolas, hospitais, ruas esburacadas e 
muitas outras coisas que precisam de investimento e o governo só investe 
em coisas que não tem precisão. (Ana, 19 anos) 
Em geral nada mudou, recentemente o julgamento do mensalão atraiu a 
atenção do povo de modo geral, mas este julgamento não significa a 
mudança da conjuntura política, visto que desse período de 2010 para cá 
continuaram a ser anunciados vários escândalos na política, então mudou 
muito pouco, ou quase nada. (Arthur, 20 anos) 
Sinceramente, nada. Vivemos mais ou menos um jogo de xadrez: a 
população pressiona um cheque mate e ‘os poderosos no poder’ entregam 
um pião, um cavalo, etc. O pior de tudo é a sociedade continuar aceitando 
tais ‘jogadas’. (Henrique, 20 anos) 
Que caímos no ridículo. Estamos há quase 12 anos de governo petista, 
nosso país está indo para o buraco, gestão ruim em todos os níveis de 
governo, inflação fora de controle, incentivo exagerado ao consumo. Acho 
que o Brasil não aguenta mais um mandato do PT. Do jeito que está é 
perigoso até se fazer necessário formular um ‘novo plano Real’. (Davi, 20 
anos) 

 
Percebemos um discurso mais elaborado que se justifica pela maturidade e 

pelo fato de estarem mais adiantados nos estudos. Mas a ideia central de que o 
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fazer político continua com debilidades quanto à corrupção e ao fato de não verem 
investimentos no que mais necessitam, que são obras de infraestrutura, persistem 
na realidade vivenciada pelos jovens. Como exemplo temos a segunda resposta 
levantada nesta questão, em que os jovens afirmaram que a política em si não 
mudou nada, mas houve uma mudança na relação da população com a política 
devido às manifestações de junho de 2013. 

 
Muita coisa. Hoje o Brasil está quase em guerra entre o povo e o governo. 
Acho que nunca presenciei uma situação tão complicada como a que 
estamos vivenciando. (Lorena, 21 anos) 
Acredito eu que a maior mudança foram as manifestações, foi quando o 
Brasil começou a botar o pé no chão. (Heloísa, 20 anos) 
Penso que a percepção das pessoas em relação à política veio se 
modificando, antes, apesar da política estar sempre presente, as pessoas 
não queriam se envolver e atualmente estão mais questionadoras, 
participativas, estão reivindicando aquilo em que acreditam. (Júlia, 20 anos) 
Por mais que seja movido pelo senso comum, o povo deixou aflorar o 
sentimento patriota. Querem ‘revolução’. Querendo ou não, o governo muda 
a estratégia. Passa a ser mais ‘aberto’ à opinião do povo. Acredito que hoje 
o governo está mais aberto ao diálogo. (Felipe, 21 anos) 

  
 
 Para alguns jovens entrevistados, essa mudança aconteceu inclusive na esfera 
pessoal, pois se antes não se importavam tanto, hoje ocorre a consciência da 
importância da política em suas vidas. Essa constatação foi possível na terceira 
opção de resposta sobre as mudanças na política, onde alguns citaram que 
mudaram a própria postura em relação a mesma.  

 
Amadureci minha forma de pensar, e procurei mais informações sobre a 
política brasileira e a do mundo. (Lucas, 21 anos) 
Hoje tenho mais consciência sobre a importância da política e do nosso 
papel como cidadãos. (Carolina, 19 anos) 

 
 

Importante observar que essas respostas seguem o mesmo caminho quando 
perguntados sobre as expectativas em relação à política. Seguiram os mesmos 
critérios e identificamos duas respostas iguais, ou seja, nenhuma expectativa, 
mudança de postura da sociedade e uma resposta diferente que é a mudança de 
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postura dos próprios políticos. Os que responderam que não mantêm nenhuma 
expectativa em relação à política atribuem esse sentimento à falta de compromisso 
da população que, segundo um jovem, se vende, e também ao fato da política 
sempre ter sido assim.   

 
Nosso país está um verdadeiro caos, e estou meio desesperançosa com a 
nossa política e o rumo que as coisas podem vir a tomar. (Lorena, 21 anos) 
Nenhuma, porque já que está assim desde quando eu nasci, eu não tenho 
fé que um dia possa mudar, mas só piorar. (Andrey, 20 anos) 
Não são as melhores. A sociedade a cada dia que passa fica mais alienada. 
(Felipe, 21 anos) 
Não muito boas. Se a população continuar pensando nas dentaduras, 
cestas básicas, ‘bolsa família’, ‘bolsa creche’, ‘vale gás’, enfim se 
continuarem a se vender, não creio que o nosso país progrida muito. (Davi, 
20 anos) 

 
 
 A mudança de postura da sociedade vai ao encontro do que disseram em 2010 
quando afirmaram com veemência que a sociedade não buscava informações e não 
se envolvia. Por outro lado, alguns dos entrevistados demonstraram acreditar que a 
sociedade possa mudar e a partir de então pressionar os agentes políticos a 
mudarem também. Para os jovens, a mudança na postura da sociedade, de certa 
forma, pressiona o poder público a trabalhar em prol dos menos favorecidos, 
inclusive para eles, a mobilização em torno de pautas que afeta a coletividade 
deixando os políticos temerosos de que se não adequarem ao que eles chamam de 
um novo modo de fazer política, não sobreviverão ao cargo.    
 

 
Espero que as manifestações ocorridas no ano passado tenham servido de 
impulso para uma real mudança na política brasileira, desde que o povo 
deixe de ser acomodado e faça algo por seu país, pois apenas alguns não 
conseguem mudar, mas sim todos juntos. (Arthur, 20 anos) 
Que o Brasil seja mais consciente sobre a política, na hora de eleger, até 
mesmo na hora de manifestar, e que os nossos governantes possam 
representar nosso país com responsabilidade, combatendo todos os 
problemas sociais que temos enfrentado. (Carolina, 19 anos) 
Sinceramente espero que as pessoas se tornem mais críticas e que saibam 
se valer do trunfo que têm, o voto. Acredito que o povo está acordando do 
sono de séculos e que agora começará a mudança, os políticos terão que 
modificar seus discursos furados e se adequarem ao novo modo de fazer 
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política, chegará um momento que, ou eles mudam ou o povo os fará 
mudar. (Júlia, 20 anos) 

 
Havendo a mudança na relação sociedade-política citam que possuem 

esperança que os políticos também mudem, que a corrupção deixe de existir e que 
de fato trabalhem em prol da coletividade e não de projetos individuais.  

 
Expectativas de qualquer cidadão que luta pelos seus direitos: que a política 
seja composta por homens de boa índole e que procure fazer o que é 
melhor para a sociedade. Onde não haja corrupção, mensalão e nem outro 
tipo de atividade ilícita. (Henrique, 20 anos) 
Tenho vontade que um dia ela possa ser verdadeira, que os políticos 
trabalhem em prol da sociedade e vivemos em um país com igualdade 
social. (Cristina, 20 anos) 

 
 

Esse também foi o parâmetro para elencar o melhor da política. Em 2010 
muitos citaram que não havia nada de positivo na política enquanto outros 
colocaram a questão da chegada de infraestrutura básica, como asfalto por 
exemplo, como algo melhor oferecido pela política.  

Se considerarmos que a região foi toda asfaltada nesse período e que 
chegaram outras medidas sociais como programas de moradia e bolsas de estudos, 
é normal que a percepção em torno do que seria o melhor da política tenha alterado, 
da reivindicação por obras de infraestrutura básica para o lugar da luta por conquista 
de direitos.   

 
Política nos abre caminho para lutar por nossos direitos. (Lorena, 21 anos) 
O melhor é a possibilidade de poder influenciar de alguma forma os rumos 
da nossa sociedade. (Arthur, 20 anos) 
Hoje, acredito que seja a movimentação da economia para a geração de 
empregos, hoje as pessoas têm muitas oportunidades tanto para prosseguir 
com estudos, quanto para se qualificarem. (Carolina, 19 anos) 
A facilidade de o cidadão poder participar diretamente da administração da 
sua comunidade, município através do voto. (Fernanda, 21 anos) 
O melhor é que, querendo ou não, ela é uma conquista nossa, é um 
direitonosso eleger um representante. (Davi, 20 anos) 

 



144  
 

Ao citarem o pior da política, temos novamente a corrupção como principal 
resposta, assim como o fato de não cumprirem as promessas. Estes elementos são 
os mesmos da pesquisa de 2010. Porém, ainda citam o descaso com a população, o 
individualismo e a falta de esperança em relação à própria política.  

 
A corrupção que a faz perder credibilidade. (Lorena, 21 anos) 
Corrupção e o fato de não cumprirem as promessas, enganando o povo. 
(Lucas, 21 anos) 
O pior é a corrupção, a falta de consideração dos políticos para com os 
cidadãos. (Laura, 21 anos) 
 O pior é a corrupção, pois tira o dinheiro que poderia ser investido em áreas 
como a educação e a saúde por exemplo. (Henrique, 20 anos) 

 
 
 
 

Os jovens também afirmaram que hádescaso dos políticos com a população 
pobre. Esse descasoestá vinculado a coisas básicas como saúde e educação. 
Aliado ao sentimento de descaso aparece também a avaliação de que a política tem 
servido à projetos de pequenos grupos ao invés de estar à serviço da população. 
Um dos jovens citou que os políticos retiram a esperança de que pode haver 
benefícios com a política.  
  
 
 

É o descaso com a população mais desfavorecida, que necessita dos 
órgãos públicos como hospitais, escolas entre outros. (Carolina, 19 anos) 
 O pior no meu ponto de vista é o descaso em algumas situações. (Kelly, 19 
anos) 
O pior é o mal uso feito da política, que serve apenas aos interesses de 
pequenos grupos que a usam para promover seus interesses pessoais. 
(Arthur, 20 anos) 
É que os políticos retiram toda nossa esperança em relação à política e 
seus benefícios. (Heloísa, 20 anos) 
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4.1.2 Os partidos políticos 
 

Assim como a democracia não pode ser entendida apenas como regras e 
procedimentos que regularizam a escolha dos representantes através das eleições, 
os partidos políticos não podem se restringir à instituição que formaliza as 
candidaturas, servindo de vitrines para candidatos.  

No caso do Brasil, é adotado o pluripartidarismo, que permite a existência de 
várias agremiações políticas desde que cumpram as exigências legais (BRAGA, 
2006). Estes partidos têm como fundamento representar as diferentes convicções e 
ideologias políticas existentes na sociedade. Não é permitido candidaturas avulsas, 
entretanto existe uma personificação das candidaturas promovidas por eleições 
baseadas em marketing e publicidade, fato que afasta das pessoas a ideia de que o 
partido é uma instância portadora de ideologia e de programas específicos a cada 
um. Dessa forma, a representação social dos partidos que os jovens trouxeram para 
o âmbito da pesquisa é de que os partidos não possuem uma funcionalidade e não 
possuem nenhuma importância no cenário político, servindo apenas para ser um 
agrupamento ou para eleger um candidato.  
 
 

Nenhuma! Estão focados apenas na luta pelo poder. Os interesses do povo 
brasileiro estão mais do que nunca em segundo plano. Vivemos uma 
política só de demagogias. (Lorena, 21 anos) 
Nenhuma. É só um agrupamento corrupto. (Andrey, 20 anos) 
Nenhuma importância. É só um grupo pra ganhar eleição. (Ana, 19 anos) 
Nenhuma. A criação de tantos partidos fez com que muitos perdessem sua 
identidade. Não se sabe quem é de direita, quem é de esquerda. (Felipe, 21 
anos) 
Do jeito que as coisas estão, é só para eleger, mais nada. (Henrique, 20 
anos) 

 
 
 É interessante observamos com nitidez numa fala o fato de julgarem a 
sociedade refém dos partidos políticos. Principalmente quando afirmam que a 
população não tem responsabilidade nos problemas que enfrenta, apesar de 
identificá-los. Mas que isso de nada adianta se não é ouvida pelos partidos. Para 
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outros jovens, os partidos só terão importância se conseguirem modificar sua 
postura perante os problemas sociais e ao próprio modo de fazer política.  
 

A situação política está tão caótica, atrapalhada e desorientada, certamente 
não é culpa da população. Essa sabe muito bem quais são suas 
necessidades prementes e urgentes. Mas sabe também que não é 
escutada. Conseguiram cortar a garganta da população! (Natália, 20 anos) 
Só terão importância se reverem toda sua estrutura e repensarem o modo 
como fazem política. (Heloísa, 20 anos) 
Para serem importantes eles deveriam se propor a trabalhar para o bem da 
coletividade e a partir daí modificar sua forma de fazer política. (Júlia, 20 
anos)  

 
 

Os jovens que consideram os partidos importantes afirmam se sentirem 
confusos perante a quantidade de partidos e suas diversas bandeiras, assim como o 
fato de acharem que a ideologia dos partidos não condiz com a prática, o que gera o 
descrédito.  
 
 

São de grande importância, porque é necessário haver essa organização 
para termos distinção de ideologias, intenções administrativas, projetos, etc. 
Mas existem bandeiras demais atualmente, que de certa forma confundem 
muito quem vai escolher de qual lado ficar.(Lorena, 21 anos) 
Os partidos servem para que as pessoas se identifiquem com as suas 
ideologias e decidam se as seguem ou não, mas na prática a maioria 
apresenta uma ideologia e faz tudo totalmente contrário ao que pregam, 
ocasionando a plena desconfiança em partidos políticos que vemos hoje na 
sociedade, que está desacreditada nos partidos. (Arthur, 20 anos) 

 
 

Em relação ao fato de identificarem as linhas ideológicas dos partidos 
políticos, alguns afirmaram que não conseguem pois as consideram confusas, falsas 
ou até mesmo corruptas. Este conceito sobre as linhas ideológicas do partido podem 
ser analisadas tendo por critério o fato de opartido, assim como as demais 
instituições, serem avaliados conforme o grupo que está produzindo as 
representações, e numa situação de extrema desigualdade social, em que não há 
acesso aos canais de participação e aos recursos que dão acesso ao mundo das 
decisões políticas, os partidos tendem a ser vistos como meros suportes 
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burocráticos de pessoas que querem seguir carreira e que são vistas com autonomia 
de ação.  

 
Sinceramente não consigo decifrar a ideologia dos políticos brasileiros. Pois 
na ideologia partidária de cada um há propostas maravilhosas, visões 
futuristas fantásticas, mas na prática é confuso e falso. (Natália, 20 anos) 
Não. No meu entender a única ideologia de qualquer partido é o dinheiro. 
(Andrey, 20 anos) 
Eu não consigo identificar. Para mim não tem diferença. (Lucas, 21 anos) 
Na verdade não vejo diferenças. Prefiro acreditar na pessoa, independente 
do partido. (Heloísa, 20 anos) 
Sinceramente não, alguns entram na política com ideologias de mudar o 
mundo de fazer diferente, aí se perdem e acabam se deixando contaminar 
pelo meio. (Júlia, 20 anos) 
 
Não consigo, pois para mim não há diferenças. (Henrique, 20 anos) 
Confesso que ainda sou meio perdido nesse ponto. (Davi, 20 anos) 

 
 Em meio a esse emaranhado de conceitos sobre os partidos políticos, há 
aqueles que afirmam ser possível identificar as linhas ideológicas dos candidatos de 
acordo com sua filiação partidária. Entretanto não dão pistas se estão de acordo ou 
desacordo com tais ideologias. Isso ocorre pelo fato de que as relações durante as 
campanhas são diretas e pontuais entre o candidato e o eleitor, quase sem a 
mediação das instituições políticas, apesar de haver entendimento do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) e Supremo Tribunal Federal (STF) de que os mandatos 
políticos pertencem aos partidos e não aos candidatos eleitos sob sua legenda e que 
a infidelidade partidária pode ter como consequência a perda do cargo do 
representante que trocar de partido no curso do mandato. 
 

Em alguns, sim, ficam claramente expostas principalmente pelas suas 
trajetórias de vida e pelos partidos a que são filiados, já outros não têm 
nenhuma coerência em suas atitudes políticas, fazendo uso dela para se 
favorecerem. (Arthur, 20 anos) 
Na política brasileira há um sistema de classificação de ideologias. Há os de 
esquerda, progressistas, sociais liberais, ambientalistas, ex: PT, PCB, PTB, 
PCdoB, entre outros. Os da direita, fascistas, conservadores, exemplo: 
PSDB, DEM e outros. (Carolina, 19 anos) 
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Sim, é possível identificar as linhas ideológicas dos políticos, observando 
quais partidos estão filiados, seus pensamentos e atitudes, alguns 
socialistas, outros democratas, esquerda e outros. (Cristina, 20 anos) 

  
 
4.1.3 São sujeitos da política? 
 

 
No tópico anterior os jovens da pesquisa, ao serem questionados sobre o que 

havia mudado na política de 2010 a 2014 e quais expectativas possuíam da mesma, 
nos deram opções de respostas que nos levaram há algumas inquietações, como 
por exemplo se a identidade em 2014 estava menos melancólica que em 2010, ou 
pelo menos mais esperançosa. 

A maioria dos entrevistados respondeu que não havia mudado nada ou que 
havia mudado para pior e que não possuía expectativas em relação à política, mas 
que havia uma transformação positiva na postura tanto da sociedade quanto deles 
mesmos em relação aos processos políticos, citando como exemplo a grande 
adesão popular às manifestações de junho de 2013 e ao fato buscarem mais 
informações.  

Porém, estas impressões (identidade menos melancólica, maior esperança), 
logo se desfizeram ao darmos continuidade nas análises das entrevistas, pois, 
mesmo afirmando haver mudança de postura política ou que a política é importante, 
o sentimento de impotência perdurou. Por exemplo, ao serem questionados se 
possuem o sentimento de sujeitos da política, novamente tivemos a maioria das 
respostas negativas, sendo que dez entrevistados responderam apenas que não e 
os demais o fizeram com argumentação categórica.  

 
 

Não. Apesar de que todo mundo tem um pouco de político. (Lorena, 21 
anos) 
Não. Pela minha inatividade no meio político. (Kelly, 19 anos) 
Não. Porque simplesmente não gosto de política. (Ana, 19 anos) 
Não me sinto tanto como eu gostaria de ser. (Heloísa, 20 anos) 
Não. Sou uma mera peça nesse quebra-cabeça. (Aline, 20 anos) 
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Esse comportamento demonstra um distanciamento que esses jovens 

mantêm da política, o que os coloca numa situação de, ao dizerem não, acabam por 
afirmar que todas as situações que envolvem política não são de sua 
responsabilidade, a exceção do voto, pois não se sentem sujeitos. A minoria que 
respondeu se sentirem sujeitos da política o fizeram alegando que possuem 
consciência de sua responsabilidade, citando o voto como sintoma desse processo.  

 
 

Sim, todos nós somos sujeitos políticos, tendo em vista que participamos do 
processo político nacional, ainda que obrigados por isso, mesmo aqueles 
que não gostam de política fazem parte desse meio. (Arthur, 20 anos) 
 
Sim, pois sou uma cidadã consciente da importância da política. E faço 
minha parte participando. (Carolina, 19 anos) 
Sim, todos nós somos, porque nós escolhemos nossos representantes 
políticos através do nosso voto. Mesmo como dificuldade para falar sobre 
política eu não me calo, dou minha opinião. (Cristina, 20 anos) 

 
 
Da mesma forma que afirmam que ser sujeito da política é votar, essa 

também é a única responsabilidade que afirmaram ter com a política brasileira. 
Porém, essa responsabilidade com o voto está permeada de diversos fatores. 
Citaram, por exemplo, que o voto é uma conquista democrática e que é resultado de 
lutas.  

 
 

Sim. Primeiramente porque sou brasileiro e nossos antepassados lutaram 
para que tivéssemos o direito de votar. E algo que não entra na mente do 
Brasileiro é que votando ou não somos nós que elegemos os nossos 
representantes. (Henrique, 20 anos) 
Sim, pelo que eu sei, democracia é isso, voz ativa a todos, principalmente à 
população civil. (Davi, 20 anos) 

 
Se na primeira fase da pesquisa não encontramos nenhuma referência acerca 

da importância do sistema democrático, aqui especificamente é interessante 
notarmos que, para eles, o fato de estarmos numa democracia significa 
responsabilidade de todos com a política brasileira, responsabilidade que tem sua 
maior expressão no voto. Isso demonstra que sabem o peso do voto direto, ou seja, 
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votos com o mesmo peso e importância independentemente do lugar social, 
econômico ou político que esta pessoa esteja inserida na sociedade.  

 
Sim, minhas escolhas junto com as escolhas do restante da população são 
responsáveis pela política brasileira. (Natália, 20 anos) 
Sim, infelizmente porque eu moro aqui e voto nesses corruptos para não 
fazerem nada. (Andrey, 20 anos) 
De certa forma, sim, pelo direito de votar. (Lucas, 21 anos) 
Sim. Pelo simples fato de votar. (Felipe, 21 anos) 
Sim, dizem que o povo tem o governo que merece, nosso dever é instruir as 
pessoas que não detêm o conhecimento em relação à política, para que 
elejam de forma consciente. Infelizmente todos somos responsáveis pela 
política brasileira, mas nem todos têm a capacidade de passar para o 
próximo de forma clara e consciente a verdadeira importância do voto. 
(Júlia, 20 anos) 
Sim, afinal, cada um tem a sua parcela de responsabilidade pela atual 
situação, já que entrega o seu voto para um candidato que irá ‘representa-
lo’. (Arthur, 20 anos) 
Sim, eu me sinto responsável pela política brasileira, porque o meu voto 
pode decidir quem vai estar no poder e se eu não votar não posso reclamar, 
pois nem o meu direito de cidadão estou cumprindo. (Cristina, 20 anos) 

 
 
 
Para estes jovens, o voto é o único momento em que possuem poder de 

interferência nos processos políticos. E esse poder é individual, não carece de 
articulações, mobilizações ou participação em outros espaços. São responsáveis 
pela política porque o voto, mesmo sendo individual, decide uma eleição. 

Compartilham com a sociedade a responsabilidade com a política. E, ao 
fazerem isso, demonstram frustração com a postura da sociedade e dos políticos. 
Para eles, é injusto assumirem sozinhos a responsabilidade que também é da 
sociedade, e mais, um dos entrevistados foi categórico ao dizer que não tem culpa 
se a população não tem interesse ou consciência do que faz em relação à política.  

  
Acho que todos têm uma grande responsabilidade, seja próspero ou 
degradante. Infelizmente no caso da política brasileira, a situação 
édeplorável, um verdadeiro caos. (Lorena, 20 anos) 
Não responsável, mas tenho uma parcela. Porque tudo isso não depende 
apenas de mim, mas de todos. (Heloísa, 20 anos) 
Não. Eu procuro conhecimentos sempre que posso sobre tudo o que 
acontece nela, não tenho culpa se a maior parte da população não tem esse 
interesse e nem consciência do que faz. (Aline, 20 anos) 
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Ainda sobre a perspectiva da responsabilidade com a política, os jovens 
entrevistados citaram que, do ponto de vista pessoal, houve uma mudança no modo 
de agir. Essa mudança foi relatada considerando a busca por informação e a visão 
sobre os processos políticos. É importante salientar que na primeira fase da 
pesquisa, em 2010, a falta de informação foi considerada o maior entrave nas 
questões que envolvem a política brasileira, desde a escolha do candidato até o 
acompanhamento dos mandados.  
 

Vejo-me mais ativa em termos que estão ligados aos meus direitos como 
cidadã. (Lorena, 21 anos) 
Procuro mais saber sobre a política e sobre os impactos dela na sociedade. 
(Carolina, 19 anos) 
Sempre que eu posso estou me atualizando, participando de eventos, salas 
de debate, trocando ideias com companheiros de mesma linha de 
raciocínio, dentre outros. (Henrique, 20 anos) 
Converso bastante sobre o assunto e pesquiso sempre que possível sobre 
candidatos, projetos, mas não vai muito longe disso. (Davi, 20 anos) 

 
 

Em relação à mudança no modo de ver a política, muitos afirmaram que se 
tornaram mais céticos em relação ao assunto. Tornar-se mais cético, neste caso, 
significa maior compreensão acerca de outros processos que envolvem a política e 
que estão além do voto, apesar de ser citado como um dos mecanismos da ação 
política, dentre estes, a mobilização popular, melhoria na educação e reforma 
política.   

 
Antes eu tinha um pensamento mais sonhador, um tanto ideológico em 
relação à política, pensava que era só colocar pessoas ‘boazinhas’ no poder 
que tudo se resolveria. Hoje, já com algum conhecimento, vejo que o que 
necessitamos é a tão almejada reforma política, é melhoria na educação 
para formarmos pessoas capazes de tomar decisões conscientes sem que 
sejam corrompidas com ofertas de pecúnia irrisórias. (Laura, 21 anos) 
Muitas coisas mudaram, mudaram tanto a ponto de eu não concordar 
inclusive com a atual forma e o regime de governo em nosso país, visto que 
não existiu estabilidade política em nosso país de um tempo pra cá. Mudou 
também o meu pensamento quanto a força do povo, mesmo que tenha sido 
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um curto período de tempo, a sociedade mostrou um pouco da força que 
tem. (Arthur, 20 anos) 
Não sou mais utópico. Sou mais realista. (Felipe, 21 anos) 

 
 

Essas duas respostas, tanto em relação a busca por informação quanto a 
mudança no modo de ver a política, refletem um amadurecimento, talvez próprio da 
idade e da formação, e reafirma a nossa hipótese deque estes jovens não passam 
por processo de alienação, o que tem sido demonstrado ao longo das análises de 
suas falas nas duas etapas da pesquisa. Entretanto, falamos em alheamento porque 
o discurso não é alienado, mas é nítido um comportamento de afastamento. Ou seja, 
estabelece-se as críticas e as vezes até desenham um caminho, mas não 
demonstram vontade de percorrê-lo.   

É interessante aqui ressaltar dois aspectos que corroboram com o que está 
sendo afirmado. O primeiro é no que tange a variável analítica sobre o fato de 
conseguirem se definir entre sujeitos críticos ou alienados. Neste aspecto tivemos 
três modelos de respostas, todas afirmativas no sentido de se considerarem, em 
relação à política, como sujeitos críticos. A primeira é que se consideram críticos 
pois, mesmo desconhecendo o assunto buscam por informações.  

 
Acredito eu que mais crítica do que alienada. Por mais que eu não esteja 
tão por dentro de tudo como deveria, eu procuro saber, eu pesquiso e vou 
atrás até que consiga a resposta daquilo que quero. (Heloísa, 20 anos) 
Talvez um sujeito crítico ainda não, pois reconheço que ainda não tenho 
conhecimento suficiente acerca do tema para que eu possa me posicionar 
sobre alguns temas, mas também não sou alienado pois eu tenho 
curiosidade de saber mais sobre determinados assuntos, o que de certa 
forma me tira de uma zona de conforto, impedindo que eu apenas aceite o 
que os meios de comunicação me passam. (Arthur, 20 anos) 

 
 

Outra resposta que trouxeram é o fato de serem críticos porque possuem 
opinião própria. Neste caso, afirmam que não estão preocupados em seguir a 
opinião de outras pessoas. Para eles, a equação é simples. Buscam informações, 
formam suas próprias opiniões e assim livram-se do estigma de serem considerados 
alienados.  
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Crítico. Não me deixo levar por opiniões avulsas, não. Tomo partido naquilo 
que acredito. (Lorena, 21 anos) 
Eu me acho crítico, porque eu não concordo com o que é posto pra eu 
fazer, eu não sigo normas nem leis que não me fazem o bem. (Natália, 20 
anos) 
Crítico, pois não consigo seguir o caminho onde todos por ali já passaram. 
(Lucas, 21 anos) 
Vejo-me como um sujeito crítico, que não aceita as verdades impostas, 
procuro sempre analisar tudo o que é passado para formar minha própria 
opinião. O conhecimento que elas adquirem é oriundo de experiências. O 
conhecimento só se adquire com experiência, ou seja, só nos tornamos 
críticos quando nos propomos a pensar e avaliar o que nos é passado. 
(Laura, 21 anos) 
Nenhum dos dois, mais próximo ao sujeito crítico, mas não tanto. Porque 
tenho minhas opiniões sobre cada aspecto, mas não chego ao absurdo de 
não compreender/aceitar a opinião de outra pessoa. (Aline, 20 anos) 

 
 
A terceira e última resposta é que se consideram críticos porque conseguem 

questionar o sistema político. Ou seja, não apenas possuem opiniões mas se 
sentem questionadores do sistema político. E não é que esta atitude seja 
pretensiosa. O fato é que são os primeiros da família a cursarem o ensino superior e 
por isso se sentem com legitimidade em afirmar que não apenas possuem mais 
informação, como sabem melhor interpretá-la.  

 
Crítica. Porque me questiono sempre sobre os problemas sociais, a política. 
(Carolina, 19 anos) 
Crítico. Por que aceitar tudo que me é imposto? Por que não parar pra 
pensar que as decisões que estão sendo tomadas por nossos governantes 
podem nos agredir ou nos beneficiar como cidadãos? Eu não posso reter 
meu conhecimento sobre o que anda acontecendo, sobre direitos e 
deveres, etc, por que se eu faço isso acabo impedindo que outros que não 
tenham acesso à informação (a não ser por nossa fala) saibam de que 
forma proceder ante ao regime político que vive, como reivindicar direitos, 
reclamar de abandono político por parte da iniciativa pública, etc. (Davi, 20 
anos) 

 
 
O segundo aspecto a ser considerado nessa questão do alheamento ao invés 

da alienação é o que está relacionado ao interesse pela política. Vejamos: estes 
jovens no ano de 2014, já mais maduros, possuem discursos articulados e 
embasados em argumentos muito sólidos no que tange a questão da consciência 



154  
política. Como foi afirmado anteriormente, eles apontam o caminho que seria o 
diferencial numa realidade que criticam e afirmam categoricamente que, da forma 
como se encontra, não é possível acreditar na política como via possível de 
mudanças em sua realidade.  

Entretanto, o alheamento se faz presente quando são perguntados se teriam 
vontade de entrar em alguma luta ou causa de cunho social. A maioria respondeu 
que não e que nem saberia pelo que lutar. Ou seja, há um afastamento das 
motivações políticas que movem partidos, coletivos ou movimentos sociais. Não se 
trata, portanto, de afirmar que o fato de não participarem os torna alheios, mas o de 
nem saber ou se interessar pelas causas políticas que estão na pauta. Este sim, 
sintoma da melancolia. Não acreditam que participar faça a diferença. Percebemos 
essa característica presente também nos que afirmaram ter vontade de lutar por 
algo, no caso específico, citaram a igualdade social e a educação. Eles sentem 
como se ninguém tivesse lutado por eles.   

 
 

Tenho vontade de lutar pela igualdade social, onde não haveria tantas 
crianças passando fome e analfabetos, pois são elas as responsáveis pelo 
futuro do nosso país. Antes, quando eu era o futuro do país, gostaria que 
alguém tivesse lutado por muitas coisas que na época eram essenciais para 
uma boa formação no ensino básico, atualmente como presente do país 
quero pleitear lutas fundamentais para a dignidade e o desenvolvimento do 
futuro da nação. (Laura, 21 anos) 
Principalmente na educação dos jovens, em termos de oportunidades. Hoje 
em dia até que são muitos os programas de incentivo aos jovens, porém 
ainda muitos não são beneficiados e não têm a oportunidade para seguir os 
estudos. (Carolina, 19 anos) 
A luta pela educação de qualidade para as crianças carentes. Educação e 
preparação dos jovens para que tenham capacidade igual aos alunos da 
rede privada. (Felipe, 20 anos) 

 
 

Lutar por igualdade social e educação significa, na realidade social em que se 
encontram, lutar por aquilo que mais os aflige. Percebemos que possuem a noção 
do porquê estarem em instituições privadas de ensino e não nas públicas. 
Reivindicam um ensino básico de qualidade que os deixem nivelados aos alunos da 
rede particular e mais oportunidades para que os jovens de sua classe social 
possam estudar. Nestes termos, caso fossem participar de algum movimento ou se 
engajar em alguma luta, o desejo seria o de alterar sua própria realidade e, como 
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consequência, a do seu grupo social. Essas falas corroboram com o que Paul Singer 
(2005) afirma sobre o perfil social da juventude que, antes de querer mudar alguma 
coisa, precisa cuidar da própria sobrevivência e ser ajudada.  

É muito significativo, se levarmos para o campo das representações sociais, 
um sujeito jovem afirmar de forma categórica que alguém teria que ter lutado por ele, 
“quando era considerado o futuro do país” (S. 13.). Lutar por ele significava tão 
somente a garantia de uma educação básica de maior qualidade. É perceptível a 
falta de perspectivas ao afirmar que já não é mais futuro, agora já é presente. E um 
presente que gostaria que fosse melhor. Ou seja, a representação social que possui 
acerca de seu lugar na sociedade é de alguém a quem foi negado a possibilidade de 
um futuro melhor por falta de educação de qualidade ou de pessoas que pelo menos 
tivessem pleiteado tal condição.  
 
 
 
4.1.4 A relação da família com a política, a responsabilidade da sociedade e o papel 
da juventude 
 
 
 

Na pesquisa em 2010 os jovens relataram como era a relação de seus 
familiares com a política: apática, desinteressada e sazonal. Se naquele momento 
compreendemos as representações sociais que construíram a partir da percepção 
da responsabilidade da família com a política, em 2014 tentamos compreender como 
eles próprios se colocavam dentro desse processo. Ou seja, se achavam que 
existem diferenças no modo de lidarem com a política em relação aos seus pais e 
familiares. Para a maioria dos jovens não existe diferença. Ante nossas perguntas, 
as respostas foram diretas: apenas um não. Sem justificativas. Entretanto, outras 
negativas tiveram uma explicação que suscitaram desdobramentos analíticos. 

 
 

Não. É a mesma situação. A indignação e o nojo por nossa política é o 
mesmo. (Lorena, 21 anos) 
Não. Hoje em dia nem tanto. (Heloísa, 20 anos) 
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As repostas nos indicam que, neste caso, estes jovens assimilaram o modo 

como os pais e familiares se relacionaram com os processos políticos. Já os jovens 
que afirmaram ter uma postura diferente da família em relação a política trouxeram 
argumentações interessantes, destacando-se o fato de não concordarem com a 
gratidão a políticos, com a passividade, a falta de informação e o desinteresse.  

 
 

 
Sim, meus pais são pessoas mais simples, daquela época que se um 
candidato um ano antes os ajudasse a conseguir um exame pelo SUS ou 
algum outro favor, ficavam eternamente gratos e votavam nele o resto da 
vida. (Laura, 21 anos) 
Sim, pois a maioria dos meus familiares não se interessam de forma 
nenhuma por política, por desconhecimento e falta de vontade de conhecer 
sobre o assunto, além da preguiça de pensar. (Arthur, 20 anos) 
Sim. Quando eu dei minha entrevista em 2010 tinha um tio que era vereador 
e pude observar como ele e alguns familiares faziam para ele continuar 
eleito, mas ele durou pouco e se hoje ele candidatasse com certeza o meu 
voto ele não teria. (Cristina, 20 anos) 
Muita. Tomando meus pais como exemplo, eles seguem a maioria, 
acreditam nos discursos que forem mais belos e têm medo do novo e 
diferente. Já eu, não. (Aline, 20 anos) 

 
 

É interessante analisarmos a resposta dos entrevistados ao afirmarem ser 
diferentes dos familiares porque possuem formas de pensar também diferentes. 
Parece-nos que os jovens querem estabelecer relações com os processos políticos 
que fogem do clientelismo e do comodismo. Para estes jovens, é preciso saber 
estabelecer critérios para a escolha dos candidatos e, assim como em 2010, 
continuam criticando a ausência de informação. Demonstram frustração pelo 
comportamento da família e desejam buscar informações, escolhendo o voto com 
clareza e responsabilidade. É nisso que baseiam suas diferenças: na busca por 
informação para votar em candidatos melhores e na consciência de que nenhum 
serviço feito por eles é favor.  

Não podemos desconsiderar o aspecto geracional. Mannheim (1964) aponta 
e analisa cinco elementos que caracterizam as mudanças geracionais, tornando as 
gerações processos dinâmicos e interativos dentro de uma sociedade: a constante 
irrupção de novos portadores de cultura; a saída constante dos antigos portadores 
de cultura; a limitação temporal da participação de uma conexão geracional no 
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processo histórico; a necessidade de transmissão constante dos bens culturais 
acumulados e o caráter contínuo das mudanças geracionais. 

Para o autor, a entrada constante de novos portadores de cultura é um 
importante fenômeno para a sociedade, pois garante sua vitalidade e sua dinâmica. 
Embora a sucessão de gerações implique em perdas de bem culturais acumulados, 
Mannheim (1964) destaca os aspectos práticos dessas mudanças, ou seja, a 
entrada de novas pessoas obstrui os bens constantemente acumulados, mas 
também produz inconscientemente nova seleção e revisão no campo do que está 
disponível; nos ensina a esquecer o que já não é útil e a desejar o que ainda não foi 
conquistado. 

A maneira diferenciada de se posicionar frente aos processos políticos está 
relacionada às representações que também são diferentes. Nascer em épocas 
diferentes significa formas distintas de socialização, de modos de vida e de relação 
entre trabalho e educação. Os jovens dessa pesquisa estão inseridos num contexto 
de diversas políticas públicas voltadas especificamente à juventude e por conta 
disso conseguiram ter acesso a algo antes inatingível para a geração de seus pais, 
dado as condições sociais, que é a conclusão do Ensino Superior. É importante 
frisar que não possuem o discernimento de compreender que entrar na faculdade 
com bolsa é uma política pública, e talvez por isso o discurso ainda tão recorrente de 
que a política em nada influencia em suas vidas.  

Importante, porém, é compreender que os jovens entrevistados julgam ter 
uma visão diferenciada e mais consciente, tanto do processo quanto da importância 
dos fenômenos políticos em relação a seus familiares, o que na prática pode 
significar eleitores mais conscientes de seu papel. Para estes jovens, o que os difere 
de seus pais e familiares é o pensamento e a responsabilidade que atribuem ao 
voto.    

Todos esses aspectos relacionados à questão geracional também estão 
presentes quando analisam a relação sociedade-políticos. Para os jovens 
entrevistados, a maior responsabilidade sobre a política brasileira continua a ser da 
sociedade, através do voto. Em nenhum momento foi colocado que a 
responsabilidade é somente dos agentes políticos, pois para eles é muito claro que 
são colocados em seus mandatos por escolhas que a sociedade faz e que a torna 
prisioneira posteriormente. Para os jovens, só existem dois caminhos, ou a 
responsabilidade é de ambos – sociedade e políticos – ou é apenas da sociedade. 
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Aresponsabilidade é de ambos, a lógica é simples, a sociedade vota e o político tem 
que corresponder.  

 
 

De ambos. Se pudéssemos trabalhar em conjunto, na prática, talvez nossa 
política não estivesse passando por esse caos todo. (Lorena, 21 anos) 
 De ambos. Não se faz política sem sociedade e vice-versa. Um precisa do 
outro. (Heloísa, 20 anos) 
 A responsabilidade é de ambos, visto que a política só se encontra nesta 
situação atual porque alguém colocou os políticos lá e este alguém somos 
nós, portanto, é responsabilidade deles e nossa. (Arthur, 20 anos) 
 
Os dois. A sociedade por eleger, e os políticos em exercer a função com 
responsabilidade. (Carolina, 19 anos) 
De ambos. Por que onde termina a minha responsabilidade como cidadão 
começa a dos políticos. Se o político está eleito foi porque a população o 
escolheu para representá-la, e se ele está lá, deve cumprir o propósito pelo 
qual foi designado. (Henrique, 20 anos) 
Da sociedade que vota e elege. (Natália, 20 anos) 
Infelizmente é da sociedade, porque votamos neles e parecem que os 
queremos lá. (Andrey, 20 anos) 
Sociedade, porque é a sociedade que governa. Os políticos são apenas 
representantes do povo. (Lucas, 21 anos) 
Da sociedade, pois como foi dito anteriormente, o povo tem o governo que 
merece. A sociedade está massacrada pela corrupção e mesmo assim 
quando tem a oportunidade acabam por eleger os mesmos que já estavam 
no poder para mais 4 anos de massacre. (Laura, 21 anos)  

 
 
Os que citaram que a responsabilidade é apenas da sociedade o fizeram 

também baseado na lógica do saber votar. Para eles, se houvesse mais critérios na 
hora do voto, a sociedade estaria melhor. O que se percebe nas falas é uma crítica 
ao conformismo. Esse conformismo é expressado no fato de que a sociedade não 
aproveita as eleições para operar as mudanças necessárias.  

Este conformismo foi relatado ao descreverem a relação da juventude com a 
política. Tal qual em 2010, alguns sujeitos afirmaram que os jovens são alienados e 
conformistas. A questão posta era se os jovens estavam mais interessados pela 
política.  
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Acho que não, pois a grande maioria é alienada e é alheia a esse tipo de 
assunto, pois tem preguiça de se aprofundar nesse assunto e dedicam o 
tempo para outras coisas inúteis. (Arthur, 20 anos) 
Não. Para os jovens tanto faz quem está governando. (Felipe, 21 anos) 
Apesar do esforço de alguns, a maioria ainda tem desinteresse pela política. 
(Natália, 20 anos) 
Alguns sim, porque se envolvendo eles sabem como funciona a política 
brasileira. (Andrey, 20 anos)  
São poucos os que se interessam, talvez por falta de maturidade. Mas com 
o tempo passam a perceber o quanto ela é importante. (Carolina, 19 anos) 

 
 
Outra afirmação também encontrada nos depoimentos em 2010 e repetidas 

nessa fase da pesquisa foi a desconfiança de jovens que se interessam pela 
carreira política. É visão recorrente de que a política é o lugar da corrupção, da 
ascensão social e das práticas egoístas ao invés de projetos que beneficiam a 
coletividade.  

 
Até se interessam, sim. Mas não fazem muito para mudar algo significativo. 
E se entram para o meio, acabam se corrompendo também. Não que sejam 
todos, mas em muitos casos é isso que acontece. (Lorena, 21 anos) 
 
Sim. Porém esse interesse não é utilizado para o bem de todos. (Lucas, 21 
anos) 

 
 
4.1.5 As representações sobre as jornadas de junho de 2013 
 
 

 
Ficaram conhecidas como jornadas de junho a série de manifestações que 

tomaram conta do país em 2013. Inicialmente puxadas pelo Movimento Passe Livre 
(MPL), em São Paulo, contra o aumento de R$ 0,20 na tarifa de ônibus e combatida 
com reação desproporcional da força policial, elas se espalharam para outras 
cidades e tornaram-se um fenômeno histórico e sociológico, cujos significados e 
natureza foram e ainda estão sendo debatidos por entidades e autores de todas as 
orientações de pensamento (SAMPAIO JÚNIOR, 2013; MOREIRA, SANTIAGO, 
2013; SILVA NETO, 2013). 
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As jornadas nos interessam aqui na medida em que tiveram como principal 

característica a participação maciça de pessoas que não estavam inseridas em 
quaisquer movimentos sociais, além da constatação da presença marcante da 
juventude, sobretudo de estudantes, o que demarca o perfil dos jovens sujeitos 
dessa pesquisa (LEHER, 2013). 

 A diversidade de posições e pensamentos sobre a realidade brasileira e a 
ausência de uma direção única foram marcas importantes das manifestações. Os 
manifestantes deixavam claro a falta de representatividade das instituições políticas 
governamentais e da sociedade civil. Dentre as questões deste fenômeno, é 
importante destacar o papel das redes sociais nas mobilizações, a exemplo do que 
aconteceu na denominada Primavera Árabe27 e no Occupy Wall Street28. Neste 
contexto das informações descentralizadas, das apropriações das redes sociais e 
das tecnologias digitais pelas manifestações, pode-se elencar iniciativas que 
serviram como mediações para organizar novos encontros, bem como acompanhar 
o foco do ativismo (NOGUEIRA, 2011).  

Outros pontos específicos das jornadas foram: o papel da juventude, que 
desde o movimento “caras pintadas”, de 1992, não havia protagonizado grandes 
manifestações; as bases da luta contra o sistema político e a corrupção; a leitura do 
significado de que as manifestações foram um lugar de efetiva democratização dos 
espaços públicos – por meio do simbolismo do ocupar as ruas – e uma nova relação 
com os meios de comunicação tradicionais, que passaram a ser pautados por estes 
movimentos, cujas bases de articulação foram, justamente, as redes sociais e as 
mídias alternativas como o Mídia Ninja, o Movimento Passe Livre, o Anonymous e a 
Carta Capital29 (LEHER, 2013; PERUZZO, 2013). 
                                                           27É o nome dado à onda de protestos, revoltas e revoluções populares contra governos do mundo 
árabe que eclodiu em 2011, envolvendo países como Síria, Egito, Tunísia, Líbia e Barein e que 
culminou na queda de seus governos.   
28Occupy Wall Street(Ocupe Wall Street), OWS, foi um movimento de protesto contra a desigualdade 
econômica e social, a ganância, a corrupção e a indevida influência das empresas – sobretudo 
do setor financeiro – no governo dos Estados Unidos. Iniciado em 17 de setembro de 2011, 
no Zuccotti Park, no distrito financeiro de Manhattan, na cidade de Nova York. No site 
occupywallst.org, o #OWS é descrito como um movimento de resistência, sem liderança, cujo objetivo 
era atribuir poder a pessoas reais para criar uma mudança real, de baixo para cima, “possibilitando 
uma assembleia em todo quintal, toda esquina, porque nós não precisamos de Wall Street e não 
precisamos de políticos para construir uma sociedade melhor”. 
29 Segundo a plataforma causabrasil.com.br, os sites mais acessados durante o período das 
manifestações foram: 1- Estadão; 2- Passe Livre São Paulo; 3- Anonymous Brasil, 4- Mídia Ninja, 5- 
Carta Capital; 6- O Globo. 
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Os dados sobre os divulgadores do movimento da internet, bem como as 

principais reivindicações e temas que apareceram nas redes neste momento foram 
sistematizados pela plataforma causabrasil.com.br30. Com base nestas informações, 
é possível afirmar que no dia 07 de junho, por exemplo, as principais demandas das 
manifestações eram o preço das passagens, democracia, qualidade do transporte 
público, postura da polícia e críticas ao governo federal. Posteriormente, as ruas 
ganharam outras pautas e demandas, e foram tantas e de diferentes bases e 
lugares que tornaram difíceis as análises e a compreensão do fenômeno. 
 
 

Um segmento da população que se apresentou com grande visibilidade nas 
mobilizações em todo o país foi a juventude, característica também presente 
nas manifestações ocorridas globalmente. Ou seja, os/as jovens se 
constituíram nos principais protagonistas das manifestações. É importante 
destacar que, apesar do protagonismo juvenil, não foi só a juventude que 
ocupou as ruas, outros segmentos sociais também estavam presentes 
demonstrando a sua discordância e o seu protesto contra a deficiência das 
políticas públicas, em especial a Saúde, Educação e Segurança Pública, além 
das questões relacionadas à cidadania LGBT e ao Movimento Feminista, a 
exemplo dos protestos contra o projeto que ficou conhecido como ‘a cura gay’, 
além de vozes a favor do aborto (SANTIAGO; MOREIRA, 2013, p. 16).  

 
 
 4.1.6 As razões de terem ido às manifestações 
 
 
 
 

Como exposto, os sujeitos dessa pesquisa se enquadram no perfil da maioria 
das pessoas que compareceram às manifestações de junho de 2013: são jovens 
que não estão inseridos em nenhum movimento e não buscaram identificação com 
as lideranças (LEHER, 2013; SINGER, 2013). Ao serem perguntados se foram às 
manifestações e os motivos que os levaram às ruas, as respostas se enquadraram 
no bojo do que se viu nesses protestos: um emaranhando de causas para lutar.  

 
 

                                                           30 A plataforma Causa Brasil tem como objetivo compreender os motivos das manifestações de rua 
no Brasil a partir dos comentários nas redes sociais. Abastecida automaticamente, a cada hora, por 
meio de postagens dos usuários do Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Google+, a ferramenta 
traz gráficos visuais e funciona como um termômetro que categoriza, agrupa e interpreta “a voz” dos 
manifestos, destacando os temas mais comentados e a quantidade de menções sobre o tema.  
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Sim. Pela indignação com as mentiras de nossos governantes. (Lorena, 21 
anos) 
 
Sim. Participei na expectativa de ter alguma melhoria para os estudantes e 
para a população que utiliza o ônibus, mais vi que não iria dar em nada. 
(Andrey, 20 anos) 
 
Sim. Para garantir o direito de liberdade das pessoas. (Lucas, 21 anos) 
 
Sim. Por melhoria na educação. (Júlia, 20 anos) 
Sim. Por causa dos últimos acontecimentos envolvendo política, que 
acabou culminando com a realização da Copa no Brasil. (Arthur, 20 anos) 
Sim. Acompanhei todo o movimento estudantil pelo prazer de estar ao lado 
de pessoas que querem mudanças. (Henrique, 20 anos) 
Sim. Por vários motivos, primeiramente pela falta de investimentos na 
educação e saúde, a desigualdade social, a falta de respeito do sistema 
político com a sociedade. (Cristina, 20 anos) 
Sim. Participei porque achei legítima a causa de ir às ruas. (Felipe, 21 anos) 
Sim. Melhoria notransporte público e redução da tarifa referente ao mesmo. 
(Davi, 20 anos) 
Sim. Pra fazer minha parte. (Aline, 20 anos) 

 
 
Como percebemos, os motivos são variados: educação, liberdade de 

expressão, transporte público, desigualdade social, sistema político etc. Esta foi uma 
das grandes marcas desse fenômeno. Não houve uma pauta centralizadora nas 
reivindicações, assim como não houve referências a lideranças. Para o sociólogo 
Rudá Ricci (2014), as manifestações foram protagonizadas por sujeitos que não 
precisam ter compromissos permanentes, podendo ser de um coletivo jovem, 
frequentar universidade ou só trabalhar, se aproximar politicamente de vários grupos 
distintos e, ainda assim, ter todas as suas reivindicações acolhidas nas 
manifestações. Assim, quando perguntamos sobre a identificação com as pautas 
reivindicatórias, surgiram as seguintes pautas: educação e saúde, contra a 
corrupção e por um transporte público mais barato e eficiente.  
 
 
 Educação e Saúde 
 
 
 
 Sim. Melhores condições para os trabalhadores da educação. Se não 

investirem em educação, a situação do Brasil ficará cada vez mais 
deplorável. (Lorena, 21 anos) 
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Sim, as reivindicações referentes à educação, pois acredito que é através 
dela que podemos construir cidadãos melhores. (Laura, 21 anos) 
Sim. Houve identificação, porque uma das reivindicações é à respeito da 
educação que recebemos no ensino público. Vários estudantes sofreram e 
sofrem com a falta de ensino e quando vamos prestar um vestibular vemos 
a realidade. As universidades públicas são para ricos. A saúde pública que 
está um caos por falta de profissionais e investimentos. E ainda tem os 
problemas do transporte e da segurança. (Cristina, 20 anos) 
Sim. A valorização dos profissionais que trabalham na rede pública. O olhar 
mais atento e cuidadoso para a educação. Tratamento digno quando nos 
referimos a saúde. Acredito que são direitos básicos do cidadão, por isso 
devem ser respeitados e cumpridos. (Felipe, 21 anos) 

 
 
 
 Contra a corrupção 
 
 

 
Sim, principalmente com as reivindicações relacionadas à corrupção, em 
que o povo brasileiro paga tributos altíssimos e recebe serviços públicos 
precários, enquanto políticos desonestos se aproveitam do dinheiro público 
de forma descarada. (S. 14) 
Sim, todas as reivindicações diretamente ou indiretamente me afetam. 
Questões como educação, preconceito, saúde e principalmente a causa de 
todas: a corrupção. (S. 23) 

  
 
Transporte público 
 
 
 

Sim. A manifestação dos estudantes pelo passe livre. Porque deveria ser 
uma obrigação do governo auxiliar o futuro daqueles que são o futuro. 
(Natália, 20 anos) 
 Sim. Pela melhoria do transporte e contra o aumento abusivo. (Andrey, 20 
anos) 
 Sim. Em relação aos ônibus, porque eu preciso deles para trabalhar. (Ana, 
19 anos) 
 Sim. Contra a corrupção e aumento abusivo das passagens de transporte 
coletivo. (Heloísa, 20 anos) 
 Principalmente contra o aumento de tarifas do transporte coletivo, pois sou 
estudante e necessito do transporte, uma vez que não oferece boas 
condições e é um direito social e não uma mercadoria lucrativa. (Carolina, 
19 anos) 
 Em relação a que participei, sim. Porque eu sou usuário do transporte 
público e vejo todo dia a necessidade das melhorias. Vejo a necessidade 
das reivindicações em massa. (Davi, 20 anos) 
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Essas causas pelas quais os jovens se viram representados nas 

manifestações foram trazidas em todos os momentos da pesquisa com ares de 
indignação. Sendo assim, viram nas jornadas de junho o espaço de luta e de 
expressão daquilo que mais os atormenta em relação à política. Viram-se cercados 
de milhares de pessoas que, segundo eles, encontram-se nas mesmas condições 
de insatisfação. Importante considerarmos que os entrevistados viram as 
manifestações como espaço descompromissado com qualquer institucionalização de 
suas causas (SILVA JÚNIOR, 2013). 

Em relação à educação, para além de pedir qualidade, os jovens 
entrevistados pedem também a democratização do ensino superior. Reivindicam 
atendimento digno e de qualidade no SUS. A corrupção, como ao longo de toda a 
pesquisa, é considerada a responsável por todos os males do sistema político 
brasileiro, é responsabilizada, entre outras coisas, pela falta de perspectiva que 
possuem. A novidade aqui fica por conta das considerações em relação ao 
transporte público. Como se sabe, o transporte público é tratado como interesse 
privado, em que o poder público cede direitos de exploração às empresas, que por 
sua vez não conseguem garantir nem qualidade e nem quantidade aos usuários. 
Esta informação fica bem clara em suas falas. Não que já não o considerassem 
ruim, isso foi trazido em outros momentos. Mas a informação de que é um direito 
social e não mercadoria, foi resultado da onda de manifestações que tomaram as 
ruas.   
 
 
Expectativas e realidade 
 

É sabido que do ponto de vista estrutural e macro da política brasileira não 
houve mudanças significativas pós-jornadas de junho de 2013. Houve mudanças do 
ponto de vista micro e localizadas, como o recuo em aumentar as tarifas do 
transporte coletivo, a implantação de passe-livre estudantil em algumas capitais, 
como São Paulo e Goiânia. Saber como os jovens dessa pesquisa perceberam o 
resultado das manifestações é interessante na medida que nos ajuda a delinear as 
representações sociais sobre as manifestação e ao mesmo tempo auxilia a definir 
uma identidade política, considerando todos os elementos tratados até aqui. Assim, 
a primeira questão colocada foi se as manifestações, de alguma forma, poderiam 
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mudar o modo com que os agentes públicos tomariam suas decisões ou pensariam 
em suas atitudes. As respostas foram afirmativas e tivemos diversas justificativas. 
Porém, todas elas voltadas para a questão de que as manifestações significaram 
uma forma de o povo demonstrar poder.  

 
 

Sim. Acredito que agora antes de eles tomarem alguma atitude, vão se 
lembrar de consultar o brasileiro. (Lucas, 21 anos) 
Penso que sim, porque somente assim eles perceberão que os cidadãos 
estão acordando para a realidade, saindo da inércia que os mantiveram no 
poder até o momento, caso contrário continuariam imaginando que a 
população está nas mãos deles, e que podem continuar fazendo o que bem 
entendem sem prestarem contas a ninguém. (Júlia, 20 anos) 
 
Sim, pois eles se lembram que quem os coloca naquele cargo é o povo, e o 
povo que se revolta contra o governo tira de lá qualquer um que quiser, 
então eles podem ter se sentido amedrontados com a revolta social ocorrida 
no ano passado, que serviu, na pior das hipóteses, como um alerta para 
eles. (Arthur, 20 anos) 
 Sim. Com certeza nestes momentos de manifestações eles devem refletir 
sobre estes problemas e terem um lado humano de se sensibilizarem com a 
sociedade que necessita de apoio e investimento de direito. (Carolina, 19 
anos) 
 Sim. As manifestações se resumiram basicamente a cidadãos 
inconformados, lembrando aos agentes públicos o real motivo de estarem 
lá, que é nos representar. (Henrique, 20 anos) 
 Sim. Com as manifestações eles podem observar quais melhorias que a 
sociedade quer e a partir disso fazer projetos e colocarem em prática. Se as 
insatisfações e as manifestações do povo não mudarem os pensamentos e 
as atitudes deles, sinceramente, em nada mudariam suas opiniões. 
(Cristina, 20 anos) 
Sim, mas ainda não foi obtido o resultado desejado pela maioria. (Davi, 20 
anos) 
 Sim, quanto mais o povo mostrar a sua indignação melhor. (Aline, 20 anos)  

 
 
Os jovens apontaram as manifestações como ato simbólico de 

empoderamento da população, mas não acreditam que podem trazer mudanças 
efetivas. É possível demonstrar este comportamento a partir de duas questões. A 
primeira é sobre as mudanças que eles atribuíram à postura dos políticos em 
relação à política que eles acreditam ter alterado de forma positiva após as 
manifestações, se não por consciência, pelo menos por medo da mobilização 
popular.  
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Sim, nossos governantes perceberam que o povo brasileiro está saindo da 
zona de conforto em que eles nos puseram, e estão um pouco mais atentos. 
(Heloísa, 20 anos) 
Mudanças de imediato não vão ocorrer, até porque seria inviável, mas 
essas manifestações serviram pelo menos para deixar a classe política em 
alerta sobre os rumos do nosso país, para que eles vejam que o povo 
brasileiro não é tão tolo quanto parece. (Arthur, 20 anos) 
Acredito que sim. Essa união das pessoas ao demonstrarem insatisfação 
com o sistema político, pode levar o governo a criar medidas que venham 
atender a necessidade das pessoas. (Carolina, 19 anos) 

 
 
 A segunda é que, para além da postura dos políticos, apontaram não 

acreditar que as manifestações pudessem efetivamente trazer mudanças na esfera 
prática da política. O que demonstra descrédito com o sistema e frustração com as 
mobilizações.  

 
 

Até poderia ter mudado algo. Mas a oportunidade que tiveram nada fez. 
Muitas manifestações nas ruas, porém na hora de manifestar na urna, as 
pessoas se esquecem. (Carolina, 19 ano) 
No início sim, mas com o tempo as manifestações perderam a força e foram 
esquecidas. (Andrey, 20 anos) 
 Creio que não, porque sempre que acontece alguma manifestação o 
governo, com a sua política colocando policiais para conter as pessoas para 
que pacifiquem a manifestação e pessoas que são boas e não se envolvem 
em confusões, vão embora para não se machucar, mais nada muda com 
isso, e é uma pena. (Andrey, 20 anos) 
Não. Ficou cada vez pior. (Ana, 19 anos) 
Não. Foi só barulho mesmo. (Laura, 21 anos) 
Sinceramente, não. Um resumo de tudo: muitas manifestações, muito 
barulho, poucos resultados. (Henrique, 20 anos) 
Não houve mudança alguma, continua a mesma coisa ou pior, os 
deputados estão recebendo auxílio moradia acima de 2.000 reais e o salário 
mínimo continua uma mixaria. (Cristina, 20 anos) 
Não. A política brasileira sempre foi um caos. Infelizmente o congresso está 
lotado de pessoas sem caráter, desonestas e desumanas. Não acredito que 
mude a forma de pensamento dos governantes, afinal, eles mudam durante 
um período curto para ‘amansar’ o povo, depois continua a mesma coisa. 
(Felipe, 21 anos) 
Não. Está ficando cada vez pior. (Davi, 20 anos) 
Sinceramente, não. Só estão esperando a ‘poeira’ baixar e o povo 
esquecer. (Aline, 20 anos) 
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Para estes jovens, a mudança de postura dos políticos tem como significado 

principal o medo das mobilizações populares e por isso, carecerão de mais cuidados 
ao tomarem suas atitudes, o que não significa necessariamente que este medo do 
povo, como eles denominaram, trará benefícios para o cotidiano da população. Ou 
seja, na concepção dos jovens entrevistados os políticos ficaram mais espertos, o 
que não significa mais honestos.  

 
 

4.2 Traços identitários: a melancolia política 
 
 4.2.1 Alheamento e falta de representatividade 
 
  

As representações sociais que os jovens dessa pesquisa construíram sobre 
os elementos da política evidenciaram uma postura de alheamento e de não 
representação pelas esferas institucionais, demonstrando um estado de descrédito e 
pessimismo. Neste sentido, faz-se importante apontarmos os fatores que explicam 
esse comportamento e de como, ao se coadunarem, ajudam a construir o elemento 
identitário da melancolia política. Para associarmos as questões de alheamento e 
desinstitucionalização à juventude, partimos do entendimento de que esta categoria 
abrange diferentes concepções e suas definições são constituídas por critérios 
históricos e culturais. Assim, concordamos com Pais (1993) quando afirma que a 
juventude é uma categoria socialmente construída e, portanto, sujeita a modificar-se 
ao longo do tempo.  

Numa sociedade democrática, a participação política é tomada como fator 
gerador de cidadania. A participação de jovens na elaboração e implantação de 
projetos, programas e políticas públicas que os afetam tem ganhado cada vez mais 
importância nos discursos de setores cujo foco de atenção é a juventude, como 
governo, entidades ligadas à sociedade civil, organizações internacionais e 
universidades. A compreensão da juventude como condição singular em relação a 
outros segmentos populacionais explicita a tese de que “a realidade dos jovens é 
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marcada por ampla diversidade, que as diferentes situações exigem respostas 
diferenciadas, porém referidas à igualdade de direitos que são universais” (Instituto 
cidadania, 2004, p. 19). 

Diante dessas informações, é importante compreender qual a identidade 
política da juventude e quais seriam os significados identitários que embasam a 
participação política. Essa discussão perpassa pela temática das motivações para a 
participação e para a não participação. Partir da perspectiva de que as culturas 
juvenis aparecem tendo como referenciais crenças, valores, normas e práticas que 
determinados jovens compartilham nos seus comportamentos cotidianos e nas suas 
perspectivas de futuro, refletem diretamente na formação de identidades sociais. 

Para alguns pesquisadores, um dos principais desafios da juventude seria 
desconstruir as noções e práticas políticas equivocadas e, em seu lugar, criar novos 
paradigmas para a política. É nessa perspectiva que diagnosticam essa “crítica dos 
jovens às organizações partidárias, seu desinteresse por formas de representação 
institucionalizadas e a necessidade de maior orientação por temas diferenciados dos 
temas clássicos” (CASTRO; VASCONCELOS, 2007, p. 104.). 

Segundo Nirenberg (2006), participar é “estar envolvido, tomar parte ou 
influenciar nos processos, nas decisões e nas atividades num contexto ou campo de 
ação em particular” (NIRENBERG, 2006, p. 121). Já para O’Donoghue (2003, p. 19), 
participar significa “acesso às esferas sociais, política e econômica, capacidade 
decisória no contexto das organizações que influenciam a vida dos sujeitos; e 
planejamento e envolvimento em ações públicas”. No sentido político, a participação 
pode ser definida como processo de desenvolvimento da consciência crítica e de 
aquisição de poder e ao mesmo tempo necessidade humana fundamental. 

Nogueira (2001) afirma que a capacidade de valorizar a política como algo 
digno está intrinsecamente ligado a um novo modo de pensar, exigindo, sobretudo, a 
faculdade de elevar o pensamento crítico. Entre os pressupostos para a 
compreensão da política está a capacidade de pensar a realidade como processo, 
“como unidade da identidade e da não-identidade” (NOGUEIRA, 2001, p. 37).  

Na realidade desse trabalho, o processo da não participação se configura 
mais como uma postura de alheamento do que de alienação, pois a pesquisa 
demonstra que, ao invés de um afastamento alienado, há uma rejeição da política 
institucionalizada e dos políticos profissionais, mas não da política em si. Defender 
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essa temática significa ter que desconstruir uma imagem de juventude alienada e 
despolitizada.  

 
 

A não-ação pode revelar também uma crítica, ainda que elaborada apenas 
no nível do imaginário, que pode tanto atrair o jovem para a política, para 
transformá-la, como pode afastá-lo, sem por isso desvalorizar suas 
percepções críticas relacionadas à política. A crítica pode estar tanto 
presente na ação política engajada, como na ausência dela, sem que se 
deva afirmar a priori que uma postura é valorativamente superior à outra 
(FLORENTINO, 2008, p. 205). 

 
 
Conforme exposto anteriormente, a participação da juventude nas esferas 

políticas é alvo de preocupação em relação ao funcionamento e manutenção da 
democracia. Mas se torna importante pensar quais são os canais efetivos de 
participação que estão ao alcance da juventude. Para Augusto (2008), a 
responsabilidade pelo alheamento político geralmente recai essencialmente sobre os 
jovens devido às suas características psicossociais, ou seja, uma fase entendida 
como fútil, ineficiente e ameaçadora.   

Nesse sentido, pontuamos que a relação dos jovens entrevistados com a 
política não necessariamente passa por instituições. Sobre esse aspecto, Augusto 
(2008) nos chama a atenção para o que denominou de processo de individualização 
como uma categoria de análise para repensar a imagem associada aos jovens de 
apatia e desinteresse pela política. “A pedra-de-toque é colocada na maior ou menor 
coerência entre os modelos institucionais e o modo desinstitucionalizado e reflexivo 
como os jovens produzem a sua relação com os domínios públicos e políticos” 
(AUGUSTO, 2008, p. 160). 

O autor entende que o processo de individualização pode significar tanto o 
fato de os indivíduos escolherem sua maneira de viver como o declínio do papel das 
instituições na construção de normas coletivas. Nesse aspecto, a apatia e o 
desinteresse que verificamos pela política poderiam ser explicados não como próprio 
da idade, mas como um processo em que os jovens não se vêem representados 
pelas instituições, ao invés de apoliticismo. 

Beck (2000) afirma que essa mudança se trata de transformações para além 
das instituições da modernidade. Para Beck (2000), essas transformações no 
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máximo poderiam ser chamadas de subpolíticas, porém jamais apolíticas. “Aquilo 
que parecia ser uma ‘retirada apolítica para a vida privada’ […] na velha 
interpretação da política, pode representar, quando vista desde outro ângulo, a luta 
por uma outra dimensão do fenômeno político” (BECK, 2000, p. 20) 

 Essa dimensão pode estar relacionada a um fenômeno que represente mais 
do que um espaço de transmissão ou de adaptação. A juventude é entendida 
crescentemente como um espaço de construção e de questionamento dos modelos 
políticos consolidados pelas gerações anteriores, o que nem sempre resulta numa 
avaliação positiva da sua intervenção política, em grande medida porque ocorre à 
margem dos mecanismos institucionais do sistema democrático. 

A desinstitucionalização seria, então, uma forma de esses jovens se 
relacionarem com a política. Nessa perspectiva, o fato de não tirarem o título de 
eleitor, de se absterem e se desinteressarem não pode ser enquadrado como um 
processo de despolitização. Implica, de certa forma, num processo que culminou 
com o descrédito na máquina pública e com a classe política.  

Defende-se aqui, portanto, a importância de não se confundir desinteresse 
pela política com desinteresse pelos mecanismos formais e institucionais da política, 
sobretudo dos partidos políticos. A reflexão, nesse caso, é válida para analisarmos 
até que ponto o fato de os jovens terem se afastado da política convencional não é 
consequência do afastamento das instituições políticas da juventude. O desinteresse 
pode ser assumido como uma resposta às instituições políticas, aos partidos e à 
própria classe política, tomando assim o caráter de resposta às suas insatisfações, o 
que justifica o alheamento.  

 
4.2.2 Constituição identitária no cenário de busca por reconhecimento social 

 
 
Para a análise da pesquisa foi necessário o exercício de compreensão das 

subjetividades para entender como os jovens constroem e atribuem sentido aos 
significados que agem em suas vidas cotidianas. Necessário também compreender 
os mecanismos que fazem com que não se sintam sujeitos e atores sociais, frente a 
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uma realidade onde se sentem reduzidos e negados em subjetividades e 
experiências singulares.  

Nas falas é perceptível que se reconhecem estimados por seus atributos e 
com qualidades específicas individuais e não como grupo. Não se sentem sujeitos 
capazes de alterar alguma coisa na sociedade porque se autodefinem apenas como 
peças de um jogo de interesses que, do ponto de vista prático, não alterará nada em 
suas vidas, cabendo somente ao esforço individual mudanças almejadas para suas 
vidas. Issopassa por um aspecto na constituição identitária que é a questão do 
reconhecimento enquanto sujeitos de direitos. Para Honnet (2007), as relações de 
reconhecimento, ao serem negadas, podem influenciar de forma negativa na 
constituição da identidade individual e coletiva. 

Percebemos nas duas fases de entrevistas a referência à ideia de justiça 
social, como um ideal a ser alcançado, como algo pelo qual valeria a participação 
efetiva. Mas por outro lado, não enxergam mecanismos pelos quais a participação 
levaria a mudanças sociais, pois tratam os políticos como se fossem todos iguais, 
não adiantando mudar seus personagens. 

Ou seja, pode-se afirmar que os jovens entrevistados identificam-se com a 
população que sofre com alguma forma de desrespeito presente na negação dos 
direitos e consequente exclusão social. Esta forma de desrespeito é classificada por 
Honneth (2007) como pertencente à uma esfera de reconhecimento ligada ao 
reconhecimento legal, ou jurídico-moral, na qual seres humanos padecem em sua 
dignidade por não serem considerados como portadores de direitos como os 
demais. 

A luta por reconhecimento social, na concepção de Honneth (2007), não é o 
tipo de luta social focada em conflitos com objetivos de aumento de poder, mas sim 
em conflitos que se originam de uma experiência de desrespeito social, de um 
ataque à identidade pessoal ou coletiva, capaz de suscitar uma ação que busque 
restaurar relações de reconhecimento mútuo.Para Charles Taylor (1992, p. 44), 
“esse conceito de dignidade é o único compatível com uma sociedade democrática”. 
Está aqui a ideia de que o reconhecimento não apenas é indissociável das 
sociedades democráticas como também que a luta pelo reconhecimento é um dos 
elementos fundamentais para a consolidação e para a ampliação da democracia.  

A partir das entrevistas nota-se que, para os jovens entrevistados, o 
reconhecimento é tanto uma questão de organização política quanto uma questão 
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de bem-estar individual. Isso significa dizer que as lutas por reconhecimento, para 
falarmos a partir de Axel Honneth (2003), não é concernente apenas a certos 
indivíduos ou grupos, mas a todo o corpo social, pois visam a colocarem-se como 
contrapartidas de condições estruturais.  

Habermas (2003) afirma que as diferenças sociais entre membros de uma 
sociedade geram exclusões e restrições na esfera pública, tornando-a mecanismo 
de dominação. Essa dinâmica exige uma análise dos processos de interação 
discursiva atenta para diferentes tipos de discurso e meios de socialização. 

Segundo Nancy Fraser (2006a), apesar da premissa de igualdade entre os 
atores sociais, há uma série de protocolos que se tornam marcas de status e 
desigualdade, como dispositivos de marginalização. Além disso, há estigmas que 
afetam a participação e a recepção do público e operam como impedimentos 
informais de interação. 

Desse modo, acredita-se que, mesmo não sendo formal a exclusão desse 
grupo, nessa dinâmica, os estigmas, estereótipos e preconceitos acentuaram 
modelos sociais de participação e representação, de maneira que afetou a 
possibilidade de um debate de contestação e, consequentemente, a agenda política. 
A injustiça seja social, cultural ou simbólica, é relativa a padrões sociais de 
representação e interpretação e inclui a dominação, o não reconhecimento e o 
desrespeito. Para Fraser (2006a), o não reconhecimento é uma forma de opressão. 

Entende-se aqui a noção de juventude como tempo de reconhecimento,ou de 
luta por reconhecimento e de visibilidade como um dos traços marcantes da 
condição juvenil. A busca por ser compreendido e ser enxergado pelas instituições 
políticas e pela sociedade em geral é marcante nessa pesquisa, e, por isso, 
associamos a percepção política dessa juventude como segmento social específico 
ao produto de uma luta política por reconhecimento e visibilidade, que a sua 
maneira, se dará a partir do alheamento, da descrença, do descrédito e do 
pessimismo.  

O reconhecimento social também se expressa na luta pela identidade, ou, 
pelas várias identidades postas em disputa no universo juvenil. O ser jovem, 
identificado como sujeito singular portador de direitos e de possibilidade de ser 
tratado em suas especificidades e de ter respeitadas as suas orientações pessoais e 
coletivas é uma questão importante para a marcação da condição juvenil. Disso faz 
parte a luta por participação juvenil, aqui entendida como a expressão dos 
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interesses da juventude nas decisões coletivas e a possibilidade de interlocução nas 
questões de lhe digam respeito.  

 
 

4.2.3 A efetivação da identidade melancólica 
 

 
 
 O entendimento de que prevalece a existência de uma identidade política 

melancólica a partir dos aspectos que a caracterizam demonstra que construir 
estereótipos não seria uma saída salutar, pois a crítica dos jovens entrevistados 
parte de um contexto, de uma arena política específica, onde a principal disputa 
ainda é a construção da cidadania.  

A cidadania é aqui compreendida dentro da lógica de incorporação e inclusão 
de grupos e indivíduos aos mais elevados níveis da vida comunitária, com acesso a 
direitos e garantias de forma igualitária (HAMMES; ZITKOSKI, 2014).Processos de 
construção da cidadania não são compostos e nem avançam sempre de maneira 
justa, pacífica ou harmoniosa. Pelo contrário, são feitos em meio a tensões políticas 
e sociais. Assim, se existe a representação social de que seus direitos são tratados 
com desrespeito, vide suas experiências pessoais e o que acompanham nos meios 
de comunicação, vai haver a perda da confiança nas instituições, no governo e nos 
políticos como um todo, estagnando os indivíduos em suas vidas particulares, sem 
preocupações eminentes com o todo e com o geral ou até mesmo em formulações 
de hipóteses de resolução de problemas que sejam comuns.  

O que se vê é a busca por recursos para viabilizar a resolução de seus 
próprios problemas e interesses. O descrédito na classe política e no sistema 
político é uma característica marcante da identidade melancólica, pois gera o clima 
de pessimismo diante das variadas temáticas, sob o argumento de que ou não são 
ouvidos ou os governantes não cumprem suas promessas.     

O quadro de descrença e desilusão, a descrença na vida pública, a entrega 
resignada ao fatalismo, que a priori é tratada como o mecanismo que encontraram 
para dizer à classe política que estão insatisfeitos, pode produzir desdobramentos 
contrários, como a entrada de políticos que promovem a ilusão. O fato de verem a 
política como algo sem valor, como um lugar excessivamente contaminado por 
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interesses escusos de grupos ou pessoas sem índole e que não seria mais o lugar 
para as ações transformadoras, poderia levá-los para o ativismo social, para os 
movimentos encabeçados pela sociedade civil organizada ou pelo menos para a 
vontade, o desejo de entrar e participar de algo que pudesse efetivamente produzir 
mudanças em suas vidas, mas não é esse o caso. O pessimismo com as vias 
institucionais não produziu vontade de participação. Por isso a identidade é 
melancólica.  

As representações sociais da política para estes jovens são marcadas por 
simbologias negativas que atingem sua identidade. As identidades são marcadas 
por meio de símbolos. A sua construção é social, pois está vinculada também às 
questões sociais e materiais, mas também é simbólica. Segundo Woodward (2000, 
p. 14), nas construções identitárias o social e o simbólico referem-se à processos 
diferentes e cada um é necessário para sua manutenção. O símbolo é o meio pelo 
qual se atribui sentido às práticas e relações sociais, definindo, por exemplo, quem é 
incluído ou excluído em determinadas relações sociais.  

As representações sociais que possuem da dinâmica política incluem práticas 
de significação a partir dos elementos simbólicos que os posicionam como sujeitos. 
São os significados produzidos a partir das representações que fazem sentido em 
suas práticas. O pessimismo político desses jovens, a melancolia política, leva-os à 
falta de comprometimento com os processos que os envolvem. É nítido que a 
análise que estabelecem da política é senso comum e é adquirida através da 
relação com a família, com a sociedade e das informações que recebem diariamente 
dos meios de comunicação, que introjeta e constrói imaginários que só relacionam a 
política a agendas negativas.    

Os meios de comunicação, por interferir diretamente na conduta dos 
indivíduos estabelecendo dinâmicas entre sujeito e objeto no âmbito das 
comunicações, tanto forma quanto é portadora de representações sociais. O 
conhecimento das representações sociais veiculadas pela mídia é de fundamental 
importância, tendo em vista que nos possibilita ter acesso a um conjunto de sentidos 
e significados que servem de referência para os indivíduos e grupos no seu 
processo de apreensão da realidade e nas suas práticas sociais, inclusive nas 
noções da política, colaborando na efetivação do pessimismo, da descrença e do 
descrédito, ou seja, colabora diretamente na efetivação de uma identidade 
melancólica, tendo em vista que os jovens, por não possuírem formação política em 
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casa ou nos espaços que convivem, buscam na mídia, sobretudo na televisão e 
internet, os meios para construírem suas referências.   

Se tomarmos por base de que as representações sociais são definidas como 
“imagens construídas sobre o real” (MINAYO, 1994, p. 108), podemos estabelecer 
que são elaboradas tanto na relação dos indivíduos em seu grupo social, na ação 
sobre o espaço coletivo comum a todos, sendo assim, diferente da ação individual, 
como da elaboração da percepção sobre temas relevantes que são transmitidas 
pelos meios de comunicação. 

Moscovici (1978) discute o papel da comunicação na formação das 
representações sociais a partir de três enfoques: dos fenômenos cognitivos, da 
criação de um universo consensual e dos fenômenos de influência e de pertença 
sociais. Em relação a esse último, ele mostra a influência dos meios de 
comunicação de massa na formação das representações sociais e sua relação com 
a conduta humana.  

 
 

Uma representação fala tanto quanto mostra, comunica tanto quanto 
exprime [...] é uma modalidade de conhecimento particular que tem por 
função a elaboração de comportamentos e a comunicação entre indivíduos 
(MOSCOVICI, 1978, p. 27).  

 
  Ao analisar o conteúdo das falas dos jovens, é notório que a percepção que 

possuem sobre os temas relevantes que envolvem a política é construída com base 
nas informações dos meios de comunicação. Estas informações, veiculadas sob as 
mais diversas formas, são apropriadas e reconstruídas dando origem a condutas 
pertinentes aos sentidos atribuídos nesta reorganização. Desse modo, ajuda a 
construir um conjunto de representações, que é complexo, a medida que ajuda a 
construir identidades, diferenças, subjetividades e comportamentos em relação ao 
mundo da política e seus atores.  

A formação da identidade é um processo caracterizado pelas relações 
sociais. Por isso, a juventude enquanto sujeito de direitos não pode ser 
caracterizada apenas na concepção biológica ou psicológica. É necessário definir 
seu caráter enquanto fenômeno social. É esta a perspectiva que permite a análise 
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da identidade da juventude e de como um determinado grupo produz a sua 
identidade política, já que não existem uniformidades.  

Esta identidade irá variar de acordo com outros fenômenos, tais como o 
econômico, o religioso, a educação e, sobretudo, no acesso às políticas públicas 
que também envolvem projetos de vida. Outro aspecto é que a identidade coletiva 
de agrupamentos juvenis não significa necessariamente movimentos sociais juvenis. 
Os movimentos sociais são caracterizados como agrupamento que possui um 
campo político de força social na sociedade e com ações sociopolíticas articuladas 
por atores sociais coletivos. Gohn (1997) enfatiza que a identidade dos movimentos 
sociais se forma por demandas e ideologias que fundamentam suas reivindicações.  
 Os meios de comunicação cotidianamente trazem denúncias de escândalos 
políticos de toda forma, influenciando sobremaneira os valores simbólicos e 
pessoais que os indivíduos têm do panorama sociopolítico. Quanto mais esses 
sujeitos jovens se tornam descrentes com as instituições políticas e com os agentes 
públicos, mais estes escândalos ganham importância e se tornam fator de 
distanciamento e pessimismo em relação aos acontecimentos do mundo da política. 

É importante pontuar que se deve considerar que os meios de comunicação 
não servem somente para a transmissão de informação e de conteúdo simbólico a 
indivíduos cujas relações com os outros permanecem fundamentalmente 
inalteradas, mas sim, “que o uso dos meios de comunicação implica a criação de 
novas formas de ação e de interação no mundo social, de novos tipos de relações 
sociais” (THOMPSON, 1998, p. 13). Assim, a forma como constroem ou 
desconstroem uma denúncia de corrupção ou de qualquer outra forma de escândalo 
político é um fator importante na constituição da identidade, pois ajuda a demarcar 
as relações de poder caracterizadas por demarcar fronteiras, ou seja, o nós e o eles 
estão muito presentes em suas falas, além de classificar os corruptos e os não 
corruptos ou os éticos e os não éticos.  

Segundo Silva (2000, p. 83), “fixar uma determinada identidade como norma é 
uma das formas privilegiadas de hierarquização das identidades e diferenças”. Para 
Hall, Silva e Woodwark (2000), a identidade e a diferença dependem da 
representação, pois é por meio dela que elas adquirem sentido e se ligam a 
sistemas de poder. Por isso, é fundamental compreender que os meios de 
comunicação, ao definirem agendas negativas da política, acabam por construir 
formas simbólicas consideradas ruins.  
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Os meios de comunicação possuem uma importância no processo de 

construção da identidade melancólica dos jovens dessa pesquisa a medida que 
possuem um papel amplo na divulgação de suas formas simbólicas, inclusive 
difundindo fenômenos ideológicos. Ao mesmo tempo em que os meios de 
comunicação oferecem novas oportunidades de visibilidade, eles também podem 
demarcar quem são indignos de ocupar e exercer cargos de poder e com isso 
provocar o esvaziamento do poder simbólico do qual o poder político depende.  

Estes fatores contribuem para rebaixar o nível de interesse dos jovens 
entrevistados em relação à política. Para exemplificar, tomemos a relação com o 
voto que, para eles, é um ato independente de influências, ou seja, pregam que não 
escutar ninguém, que seguir a própria consciência significa não votar cegamente 
naqueles candidatos apresentados pelos partidos e pela mídia. Entretanto, é sabido 
que existe por parte dos políticos uma busca pela representação de papéis que 
chamem a atenção e conquistem os eleitores, e estes por sua vez significam tais 
papéis.  

Perceptível também como marca formadora da identidade melancólica, o fato 
de estes jovens não terem ainda conseguido fazer a transição da representação de 
si próprios como “problema social” para o jovem “sujeito de direitos”. Isso tem a ver 
com o fato de não terem consciência ou até mesmo informação das políticas 
públicas específicas para a juventude, mesmo alguns sendo beneficiados por elas, 
ou mesmo de não terem acesso a estas políticas.  

Nas décadas passadas, principalmente nos anos 80 e 90, quando entra em 
cena novos sujeitos sociais a partir da redemocratização e de uma agenda de lutas 
por direitos em todas as esferas, as políticas públicas para a juventude ainda se 
faziam presentes quando se tornavam problemas ou significavam algum tipo de 
ameaça social, conforme exposto por Sposito & Carrano (2003), que fizeram a 
análise de que no Brasil as demandas que envolviam a juventude eram tratadas 
como um estado de coisas ao invés de problemas que careciam de respostas cuja 
demanda era política. “Assim, somente quando alcançam a condição de problemas 
de natureza política e ocupam a agenda pública, alguns processos de natureza 
social abandonam o estado de coisas” (SPOSITO; CARRANO, 2003, p. 17). 

A partir da última década a juventude vem conquistando uma posição de 
destaque na agenda nacional quando das especificidades das políticas públicas que 
foram implementadas. Ou seja, houve um arranjo institucional a partir de 2005 com a 
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criação da Secretaria Nacional de Juventude (SNJ), do Conselho Nacional de 
Juventude (CNJ) e os programas específicos para os jovens, notadamente o 
Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem) que abarcou todas as 
políticas voltadas para este segmento. A partir da iniciativa do governo federal de 
implementar uma estrutura administrativa específica e responsável para cuidar da 
área da juventude, outras instâncias como as estaduais e municipais acabaram por 
replicar a presença de gestores públicos de juventude.  

Contudo, os jovens dessa pesquisa demonstram não possuir informações de 
que os programas sociais que os atingem diretamente, tais como as bolsas de 
estudos que permitem com que possam frequentar um curso superior sejam 
resultado de políticas públicas específicas para o seguimento juvenil. Para eles, as 
políticas públicas ainda são mera agenda dos governantes e não se constituíram 
como efetivação de direitos. Dois são os fatores para este comportamento. O 
primeiro refere-se ao fato de que, como não estão em nenhum espaço de 
participação ou mobilização, não possuem acesso às informações de como ocorre o 
processo de elaboração e efetivação das políticas públicas. Para eles, é como se 
existissem sempre. O segundo é que, dadas as suas condições sociais, ainda 
vislumbram por políticas que sejam voltadas para o jovem como um potencial 
trabalhador a ser preparado para o mercado de trabalho.  

Compreender a melancolia política como o traço político-identitário no caso 
desses jovens, faz-se necessário apontá-la enquanto um fenômeno multidimensional 
sendo diversos os fatores que a constituem. Os jovens dessa pesquisa, devido a 
própria condição etária, estão em uma fase em que o indivíduo começa a enfrentar e 
ter que dar respostas individuais às diversas instituições sociais que o cercam. 
Trata-se de uma fase demarcada por diversas transformações biológicas e 
psicológicas e que o contexto econômico e social onde estão inseridos é parte 
integrante da construção de sua personalidade. É um momento na vida em que se 
está mais aberto à apreensão de novos conhecimentos, posturas e construções de 
novas relações sociais (BOURDIEU, 1983). 

É importante e fundamental a percepção de que, no caso da juventude, não 
estamos falando de uma população homogênea e sim de diversos grupos de 
pertencimento e com identidades próprias. No caso das entrevistas dos jovens aqui 
analisadas, a identidade política, como já foi exposto, é melancólica. Ela tem a 
apatia e o alheamento como marcas, mas também é pessimista, descrente. Não 
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existe nesses jovens a esperança, a confiança ou o entendimento de que os 
arranjos políticos possam sanar ou amenizar seus problemas, sejam eles quais 
foram. Também não existe nenhuma perspectiva de que exista honestidade no 
mundo da política. Mas existem fatores externos que geram essas representações 
sociais da política.  

Diferentes inserções sociais bem como diferentes realidades interferem no 
acesso da juventude aos programas sociais e às políticas públicas específicas para 
essa faixa etária. Entretanto, podemos assinalar alguns desgastes no processo de 
busca por cidadania através de uma efetiva participação ou nas representações 
sociais acerca do mundo da política. Para os jovens dessa pesquisa, a política é 
formulada como algo utilitarista e de sucesso individual como se fosse um 
empreendimento. 

Já analisamos aqui a influência dos meios de comunicação e o fato de 
desconhecerem ou não se sentirem incluídos nas políticas públicas específicas para 
essa faixa etária. Analisamos as condições sociais e materiais desse grupo e como 
isso implica na relação com os atores políticos, assim como a influência da família e 
do meio social que convivem. Ou seja, as representações sociais acerca da política 
não surgem num vazio cultural ou social. Elas são minuciosamente construídas e 
desconstruídas de acordo com os contextos e assim forjando identidades.  

De acordo com nosso referencial teórico, as identidades não são fixas (HALL; 
WOODWAAK; SILVA, 2000). A medida que a realidade social vai sendo 
transformada, essa identidade tende a ser alterada porque alteram-se também as 
representações sociais. O que percebemos é que houve amadurecimento e uma 
maior capacidade de discernimento no espaço de tempo dos 04 anos entre as 
entrevistas.  

Mas as representações sociais acerca dos fenômenos políticos continuaram 
com uma visão extremamente pessimista. Ao observar as duas fases da pesquisa, 
percebemos que cristalizou-se como referência dos processos políticos a imagem 
negativa que é construída no dia a dia via denúncias de escândalos, falta de 
conhecimento e acesso às políticas específicas e vivência numa realidade que 
depende de todos os serviços públicos que ainda são oferecidos de forma 
insatisfatória. Não acreditam que pode haver melhorias se a forma da sociedade se 
relacionar com a política não melhorar. Foram às manifestações de junho de 2013, 
mas logo desacreditaram de seus resultados. Não se importam e não querem 
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inserir-se em nenhum espaço de participação porque, para eles, esta atitude em 
nada mudaria suas realidades e também não acreditam em quem se propõe a 
participar pensando na coletividade. Portanto, toda ação nesse sentido visa 
ascensão social, política e econômica individual. Demarcaram os políticos como 
sendo todos iguais e a política, de modo geral, como um espaço da corrupção. 
Resumindo, na concepção desses jovens não há esperança, nem futuro promissor. 
Esta é a marca identitária que aqui denominamos de melancolia política. 

 
 Consideramos na construção desse capítulo a necessidade de problematizar a 
compreensão dos modos como ocorre a constituição político-identitária de um grupo 
juvenil que não está vinculado a nenhuma esfera institucionalizada de participação, 
ou mesmo em coletivos, ONGs etc. O que estes jovens e estas jovens possuem em 
comum são suas vivências e experiências próprias do lugar social em que estão 
inseridos. 

Castells (1999) define que toda identidade é construída por meio de um 
processo de individuação e é fonte de significado para os próprios atores. Hall 
(2003) concebe a identidade como mutável, transitória e contraditória, definida como 
resultado das relações sociais entre os sujeitos. Os indivíduos processam os 
materiais fornecidos por diversas esferas sociais, seja do conhecimento, da religião, 
das instituições produtivas e reprodutivas, da memória coletiva e até mesmo por 
fantasias individuais, reorganizando seu significado de acordo com sua visão de 
tempo e espaço.  
 Na construção de suas representações sociais, evidenciou-se que o 
pessimismo e o desencanto com a política não diminuiu entre os anos de 2010 e 
2014. Pelo contrário, acentuou-se. A diferença é que no ano de 2014 os argumentos 
são melhor elaborados, além de ter outros dados de análise como as Jornadas de 
Junho de 2013.  
 Essas representações, constituídas a partir de suas experiências pessoais em 
relação ao mundo da política, possuem fatores externos que ajudam a moldá-las, 
resultando numa identidade política em que os jovens não se sentem representados 
pelas instituições e nem pelos agentes públicos que eles mesmos elegem. Para 
demonstrar essa relação, tomemos como exemplo o fato de terem participado das 
manifestações de junho de 2013 convencidos de que tinham responsabilidade num 
eventual processo de mudanças políticas e estruturais profundas no país. Passada a 
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efervescência do momento em questão, fazem a leitura de que nada adiantou, nada 
resolveu. De positivo, apenas o poder de mobilização da população.  
 O foco dos jovens entrevistados ainda são as questões de infraestrutura, 
saúde, moradia e educação. O que demonstra que, para se envolverem em outras 
questões, são necessários os direitos básicos primeiramente. As questões práticas 
da vida desse grupo juvenil fazem com que seu maior desejo seja que a política 
consiga inseri-los como sujeitos de direitos.  
  As questões inerentes ao próprio grupo, aliadas ao desinteresse que 
percebem na família, na sociedade, no descrédito nas instituições públicas, na falta 
de informação e no modo como os meios de comunicação trabalham as questões 
políticas a partir das agendas negativas, consolida-se o pessimismo e a falta de 
vontade política. Esta é vista como uma instância de poder que traz mais 
dificuldades do que resoluções. Percebemos que reivindicam cuidados ao invés de 
quererem cuidar. Ainda estão num tempo de espera.  

Essas questões nos levam a compreensão do modo como um sujeito político 
se desvela a partir da participação política de jovens, e que modos de subjetivação 
estão engendrados nesse perfil. A desconstrução do discurso sobre o desinteresse 
dos jovens com relação à ação política foi feita na medida em que se constatou uma 
descrença aos meios tradicionais de atuar politicamente e aos modos convencionais 
de se lutar pela transformação da realidade. Eles não acreditam na política, nos 
políticos e por antecipação, nem em quem almeja entrar para a vida política.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

A pesquisa realizada nos possibilitou conclusões promissoras sobre os 
processos identitários envolvendo juventude e participação política. As entrevistas 
realizadas com jovens moradores da região noroeste de Goiânia nos conduziram à 
conclusão de que existe uma identidade política melancólica permeada por 
elementos como a apatia, o alheamento, o pessimismo, a descrença e descrédito.   
 Essa afirmação advém da análise das representações sociais construídas 
acerca da política em suas variadas formas e esferas. Percebemos nesse 
comportamento um teor que os afasta da política. Assim como percebemos que 
existe uma vontade de participar. Mas ela é sobreposta pela melancolia política, 
tornando-se uma vontade que perde forças ante a descrença e a tristeza da 
experiência com a política em seu dia a dia.  
 Para este estudo realizamos as entrevistas em dois momentos específicos, em 
2010, ano em que os jovens dessa pesquisa se tornavam aptos a votar em 2014. A 
volta ao campo nos permitiu averiguar como se efetiva essa identidade, tomando por 
base inclusive acontecimentos históricos mais recentes como as jornadas de junho 
de 2013. No foco das duas pesquisas, questões similares para averiguarmos se 
ocorreram mudanças ou se a identidade se consolidava melancólica. Tivemos 
respostas diferenciadas, melhor elaboradas e com mais teor analítico. Porém, o 
sentimento de tristeza, decepção e desânimo com os processos políticos 
permaneceram. 
 Para o estudo das construções das representações sociais nos ancoramos no 
referencial teórico de Serge Moscovici (1978). Para o estudo das identidades, as 
teorias de Stuat Hall (2000,2006), Tomás Tadeu e Silva (2000) e Kathryn Woodwark 
(2000). Tais escolhas se justificam pois consideramos as Representações Sociais 
como uma teoria que aborda a forma pela qual o indivíduo compreende o mundo, 
assim como consideramos também a Identidade formada a partir das 
representações sociais de si, do grupo e do meio em que se está inserido. 

Ao analisarmos o conteúdo das duas etapas da pesquisa, notamos diferenças 
em relação a percepção da política. Se em 2010 afirmaram que ela não era 
importante, em 2014 houve uma mudança de opinião, atribuindo-lhe sentidos e 
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significados. Porém, a análise nos permitiu averiguar que a mudança de concepção 
ocorreu apenas nessa esfera. Um exemplo é quando analisamos o conteúdo das 
falas sobre as jornadas de junho de 2013. Ao mesmo tempo que afirmaram ser 
importante a mobilização e a participação, disseram também não acreditar que elas 
pudessem trazer mudanças.  

A pesquisa realizada em 2014 exigiu mais esforço, pois a análise foi mais 
densa e mais difícil no sentido de compreender do que se tratavam as 
representações sociais considerando que os jovens, num discurso melhor 
elaborado, as vezes ensaiavam uma mudança de postura em relação ao 2010, 
demonstrando uma certa esperança em um primeiro nível de análise. Mas 
posteriormente, cruzando as categorias, notamos que o discurso era superficial. Na 
verdade, os discursos aprimoram a fala sobre o conceito de política e sua 
importância para a sociedade, o que não significou afirmar que, da forma como 
alegaram estar, a política possa propiciar algum benefício para suas vidas 
cotidianas.  

Portanto, concluímos que estes jovens: 1- não se percebem sujeitos da 
política porque não a enxergam como via alternativa para mudanças expressivas em 
suas vidas; 2- a não participação se configura alheamento ao invés de alienação, 
havendo rejeição da política institucionalizada e dos políticos profissionais, mas não 
da política em si; 3- As representações sociais da política são construídas a partir de 
fatores como a relação com a sociedade, com a família e as informações que 
recebem via meios de comunicação. De modo geral, tivemos os seguintes achados 
de pesquisa que corroboram com a tese da identidade política melancólica:   
 
I- Percepção da atividade política: 

 
- Percebem a política como forma de organizar a sociedade; 
- Apontam como finalidade da política ajudar as pessoas; 
- A principal associação que fazem da atividade política é a corrupção; 
- Afirmam que a atividade política requer desonestidade; 
- Acham que os políticos brasileiros são piores do que os demais em termos de 
caráter; 
- Em termos da atividade política afirmam que os políticos não fazem sua parte; 
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- Acusam a classe política de não trabalhar, de não prestarem contas ao eleitor, de 
serem egoístas e desonestos; 
- Afirmam que existe uma minoria interessada em ser honesta, mas acaba sendo 
cooptada pelos desonestos; 
- As políticas públicas mais lembradas são as de infraestrutura, tais como asfalto e 
esgoto, seguidas por moradia, saúde e educação. 
- Conhecem os membros da comunidade envolvidos com atividades políticas. 
 
II- Interesse pela política: 

 
- Não demonstraram interesse em ingressar em atividades políticas alegando medo 
dos esquemas de corrupção; 
- O desinteresse pela política é justificado com frases do tipo: “não sei muita coisa 
de política”, “não gosto de política”, “não me interesso por política”; 
- Os que demonstraram algum interesse pela política cotidiana se interessam 
também pelos processos eleitorais e pelas propagandas político-partidárias; 
- Evidenciou-se relação direta do desinteresse com o comportamento familiar; 
- Não confiam na propaganda eleitoral por considerá-la meio de manipulação; 
- Criticam o que chamaram de “promessas mentirosas” e o fato de os candidatos 
prometerem o que não conseguirão cumprir. 

 
III- Conhecimento das Instituições Políticas: 
 
- A maioria afirmou não saber como as instituições funcionam; 
- Afirmaram desconhecer como os parlamentares trabalham e como a política 
acontece na prática; 
- Conhecem a política a partir dos telejornais; 
- Acreditam que a mídia mostra apenas as notícias negativas da política; 
- A falta de informação foi apontada como um dos fatores de desinteresse pela 
política; 
- Acreditam que a maioria da população desconhece as instituições; 
- Desconhecem a importância dos partidos políticos e não sabem como funcionam; 
- Não identificam posições ideológicas nos partidos; 
- Não possuem contato com partidos políticos; 
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- Conhecem a política feita por pessoas, como familiares e amigos. 
 
IV- Responsabilidade dos políticos  
 
- Afirmam que os políticos deveriam se aproximar da comunidade fora dos períodos 
eleitorais; 
- Consideram que a distância contribui para a desinformação da sociedade e para o 
desinteresse pela política; 
- Afirmam que os políticos, exceto em momentos eleitorais, não se interessam pela 
opinião da comunidade; 
- O desinteresse pela política estaria relacionado ao comportamento corrupto dos 
políticos; 
- A distância facilita a manipulação da opinião pública; 
- Afirmam ser importante a prestação de contas dos políticos às suas comunidades; 
  
V- Responsabilidade da Sociedade: 
 
- Afirmam que a sociedade deveria acompanhar mais de perto as coisas públicas; 
- Compreendem que as pessoas não têm tempo para se dedicar a acompanhar o 
trabalho dos políticos; 
- Acreditam não haver espaços e oportunidades de participação; 
- Acreditam que os serviços públicos melhorariam se a sociedade se organizasse 
para cobrar dos políticos. 
 
VI- O melhor e o pior da política: 
 
- “Melhorar a vida das pessoas” foi o mais citado como o melhor da política; 
- A corrupção foi mais citada como o pior da política; 
- A distância ou indiferença dos políticos para a comunidade também foi mencionada 
como o pior da política; 
- Acreditam que a corrupção esteja vinculada ao fato de a sociedade não pesquisar 
sobre o político antes de votar; 
- A impunidade foi apontada como causa da corrupção; 
- O ambiente político também foi citado como causa da corrupção; 
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- O sentimento predominante é o de desencantamento em relação à política. 
 
VII- Autopercepção como sujeitos da política: 
 
- Não manifestaram interesse por ingressar na atividade política; 
- Reconhecem sua responsabilidade, mas se sentem impotentes diante do universo 
político; 
- Não acreditam em mudanças substantivas; 
- Acham que sua opinião e participação não mudariam em nada a classe política; 
- Responsabilizam a sociedade por não cobrar dos políticos depois de eleitos; 
- Afirmaram que a sociedade vota errado porque não pesquisa sobre os candidatos; 
- Acreditam que a sociedade é responsável pela corrupção por não acompanhar 
seus representantes; 
-Tem interesse em fazer diferente, mas não apontaram os mecanismos para que 
isso fosse feito. 
 

Estas informações nos fazem concluir que as diversas características e 
diversas demandas relacionadas à juventude colaboram para a construção 
identitária. Percebemos na diversidade de respostas que estes jovens não 
demonstraram interesse em participar de novos espaços de participação, que 
trazem novas configurações de engajamento como o respeito à diversidade, ao meio 
ambiente etc.  

O pessimismo em relação aos processos políticos, segundo os jovens 
entrevistados, poderia intervir em suas vidas, tendo como viés a descrença e o 
descrédito. A melancolia política se traduz na total falta de perspectivas em relação 
a todos os fatores que envolvem os meandros políticos, não se esperando nada 
além de frustrações e decepções, inclusive nas relações da sociedade, da família e 
deles próprios com os mecanismos políticos e suas variadas nuances. Eles se 
tornam alheios não porque não querem participar, mas porque a prática política que 
vivenciam os deixa sem disposição para a participação, cabisbaixos, paralisados e 
desacreditados.  

Enfim, este é um trabalho que envolve gente; as gentes e suas complexas 
relações políticas e sociais. Especificamente gente jovem, que gostaria de pintar o 
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mundo com novas cores, mas que cedo, bem cedo, parece perceber que sua 
aquarela tem se limitado a pálidos tons de um cinza melancólico e desencantador. 
Desnudar alguns dos aspectos desta melancolia, que se desdobra no fazer social, 
numa pálida cidadania, pode ajudar a dar novo colorido a esta realidade – e esta é a 
esperança.   
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