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RESUMO 

 

O tema da participação política da juventude tem se colocado como um constante objeto de 

discussão nos debates acadêmicos. Sobre diversas perspectivas teóricas e metodológicas, a 

trilogia, juventude, cultura política e participação, entra novamente na agenda acadêmica, 

especialmente no Brasil a partir das mobilizações juvenis de 2013. A pesquisa "Juventudes e 

Participação Política: a participação convencional e não convencional dos jovens universitá-

rios da Grande Recife" teve como objetivo geral identificar quais os espaços e as formas de 

participação política dos jovens universitários da grande Recife. Mais especificamente, a pes-

quisa pretendeu: a) verificar quais os espaços presentes nas instituições de ensino superior que 

possibilitam a participação política dos jovens estudantes; b) compreender a relação dos jo-

vens com esses espaços; c) identificar se a participação dos estudantes se dão através das for-

mas convencionais e ou não convencionais de participação. O processo metodológico consis-

tiu de uma revisão da literatura sobre juventudes, política e participação política. Foram reali-

zadas entrevistas semi estruturadas com jovens estudantes de seis instituições de ensino supe-

rior, todas localizadas na delimitação geográfica denominada de Grande Recife. No que se 

refere aos resultados, os dados da pesquisa demonstram que os jovens apesar de negarem a 

política, utilizam dos espaços e formas convencionais e não convencionais de participação, 

mesclando modalidades e formas de participação, assim como, ocupando os dois tipos de es-

paços, os convencionais e os não convencionais. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Juventudes. Participação política. Participação política convencional. 

Participação política não convencional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The topic of youth political participation has been a constant subject of discussion in academ-

ic debates. On a number of theoretical and methodological perspectives, the trilogy, youth, 

political culture and participation, once again enter the academic agenda, especially in Brazil 

from the youth mobilizations of 2013. The research "Youth and Political Participation: Uni-

versity of Recife "had as general objective to identify the spaces and the forms of political 

participation of the university students of the great Recife. More specifically, the research 

aimed to: a) verify what spaces are present in higher education institutions that allow the po-

litical participation of young students; B) understanding the relationship of young people to 

these spaces; C) to identify if the participation of students occurs through conventional and 

non-conventional forms of participation. The methodological process consisted of a review of 

the literature on youth, politics and political participation. Semi structured interviews were 

conducted with young students from six higher education institutions, all located in the geo-

graphic boundary known as Greater Recife. Regarding the results, the research data show that 

young people, despite denying politics, use conventional and nonconventional spaces and 

forms of participation, mixing modalities and forms of participation, as well as occupying 

both types of spaces, Conventional and non-conventional 

 

KEY WORDS: Juventudes. Political participation. Conventional political participation. Un-

conventional political participation. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 A temática da participação política juvenil entra novamente na agenda pública do Bra-

sil contemporâneo. Desde 2013, alguns acontecimentos de ordem social e política, fizeram 

com que essa questão passasse a ser discutida com certa frequência nas esferas acadêmicas, 

nos meios de comunicação, e nas conversas diárias da sociedade. As manifestações de junho 

de 2013, os protestos contra a realização da copa das confederações, também em 2013, e a 

copa do mundo de futebol realizada em 2014, foram manifestações sociais que contribuíram 

para que a temática da participação política das juventudes se fizesse presente nessas discus-

sões. 

No que se refere aos atores políticos dessas manifestações, sabe-se que as primeiras 

passeatas foram protagonizadas pelos jovens militantes do Movimento Passe Livre (MPL). A 

partir do momento que as manifestações tomaram proporções maiores, pessoas de outras fai-

xas etárias passaram a fazer parte dos segmentos sociais temáticos, que marchavam simulta-

neamente em dias e horários previamente estabelecidos pela internet, mais especificamente 

nas redes sociais. 

A Internet possibilitou a ampliação das formas de interação das juventudes com a polí-

tica, vez que várias juventudes passaram a utilizar alguns espaços virtuais como ambientes de 

sociabilidade e prática política. Para Minayo e Boghossian (2009), sabe-se que hoje, as juven-

tudes que possuem algum interesse pela política são contempladas com vários espaços e for-

mas de participação, sendo possível a escolha de mais de uma, não mais se limitando aos es-

paços convencionais de participação, como, por exemplo, o movimento estudantil, os partidos 

políticos e os sindicatos.  

Dessa maneira, as mudanças nas formas de participação política no mundo contempo-

râneo também representam as mudanças do que significa “ser jovem” em um mundo cada vez 

mais globalizado. A internet, enquanto espaço e forma não convencional de participação, sur-

ge como uma das várias modalidades de participação política presente nas sociedades moder-

nas. 

Contemporaneamente, alguns pesquisadores (LAVALLE, 2011; MELUCCI, 2001; 

PUTNAM, 1996; BAQUERO, 2003) têm produzido um grande referencial teórico sobre a 

participação política nos chamados espaços não convencionais. Esses espaços são entendidos 

como os grupos informais presentes na sociedade, tais como: grupos de defesa ambiental, de 
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defesa do movimento negro, da causa LGBT, grupos de assistência social voluntária, grupos 

virtuais, bem como aqueles ligados a instituições religiosas e/ou de apoio a pessoas que se 

encontram em situações de abandono. 

Além desse diálogo com a produção teórica sobre os espaços convencionais e não 

convencionais de participação, o estudo da participação política das juventudes requer um 

aproximamento com outro campo de discussão na área das ciências sociais, os estudos sobre 

as formas de participação política, grosso modo, divididas em duas formas de participação, as 

convencionais e não convencionais. Ou seja, o debate sobre os espaços e as formas de partici-

pação política apresentam duas tipologias que, em ambos os campos, utilizam das nomencla-

turas convencionais e não convencionais para classificar as formas de participação. 

Quanto às formas convencionais, destaca-se a classificação proposta por Lester Mil-

brath (1965). Segundo o autor, ações como votar, participar de reuniões, trabalhar em uma 

campanha política, ser filiado a um partido político, dentre outras, colocam-se como formas 

convencionais de participação política. As contribuições teóricas de Milbrath (1965) serviram 

como base para outros estudos que, posteriormente, passaram a incorporar outras modalidades 

de participação. Ressalta-se o trabalho de Barnes e Kaase (1979) que apresenta ações como 

assinar um abaixo-assinado, participar de protestos, passeatas, ocupações, entre outras, como 

formas não convencionais de participação política. 

Buscando delimitar um campo de estudo concreto e plural para a realização deste es-

tudo, escolhemos a Universidade como campo e, consequentemente, as juventudes universitá-

rias como atores políticos para essa investigação. Selecionamos as instituições de ensino supe-

rior por compreender a importância desses espaços na vida política das juventudes. Segundo 

Lipset (1968), as universidades favorecem a atividade política, visto que funcionam como 

focos de ideologia, agitação e demonstração. Nelas estão presentes tanto os órgãos de repre-

sentação do movimento estudantil, os sindicatos, as entidades de classe, espaços convencio-

nais de participação, quanto os grupos alternativos de arte, cultura, música, meio ambiente, os 

movimentos de identidades, movimentos anarquistas, movimento étnico, dentre outros.  

Além disso, sabe-se que partes consideráveis dessas participações, sobretudo, as vo-

luntárias, originam-se de alguns projetos de assistência social, desenvolvidos dentro dessas 

instituições de ensino superior. Ou seja, o desejo de mudança e transformação da realidade, 

característico das juventudes, é materializado nesses espaços e formas de participação, de-

sempenhando, assim, um importante papel nos mais diversos setores da sociedade. 

 Nesse sentido, o objetivo geral desta pesquisa consiste em identificar quais os espaços 

e as formas de participação política dos jovens universitários da grande Recife/PE. Como ob-
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jetivos específicos, elegemos: a) verificar quais os espaços presentes nas instituições de ensi-

no superior que possibilitam a participação política dos jovens estudantes; b) compreender a 

relação dos jovens com esses espaços; c) identificar se a participação dos estudantes se dá 

através das formas convencionais e/ou não convencionais de participação. 

Para conseguir alcançar tais objetivos, inicialmente foi realizada uma revisão da litera-

tura que tem se debruçado sobre temáticas como juventudes, política, participação política 

juvenil, participação política convencional, participação política não convencional. Após isso, 

foi construído um quadro teórico capaz de dialogar com os resultados obtidos com a pesquisa 

empírica, possibilitando, assim, um movimento de análise sociológica dos dados obtidos. 

No que se refere à metodologia de coleta de dados, optou-se por realizar entrevistas 

em profundidade. A escolha dessa técnica se justifica pelo fato da entrevista qualitativa possi-

bilitar explorar as opiniões, os detalhes, as representações particulares de cada entrevistado 

sobre o assunto em questão. No caso deste estudo, as formas de participação política utiliza-

das pelas juventudes universitárias da Grande Recife. Para Gaskell: 

 

A entrevista qualitativa fornece os dados básicos para o desenvolvimento e a com-

preensão das relações entre os atores sociais e sua situação. O objetivo é uma com-

preensão detalhada das crenças, atitudes, valores e motivações, em relação aos com-

portamentos das pessoas em contextos sociais específicos (GASKELL, 2002, p. 65). 

 

Os relatos obtidos com a realização das entrevistas permitiram a compreensão da rela-

ção dos atores sociais (os jovens) com a situação (a política). Essa compreensão foi possível 

graças o trabalho de mediação do pesquisador, orientado por um tópico guia que, de maneira 

geral, buscava identificar as crenças, as atitudes, os valores, as motivações e os comportamen-

tos políticos das juventudes entrevistadas. 

Foram entrevistados jovens estudantes das seguintes instituições de ensino: Universi-

dade Federal de Pernambuco (UFPE); Universidade de Pernambuco (UPE); Universidade 

Católica de Pernambuco (UNICAP); Faculdade Boa Viagem (FBV); Faculdade Estácio do 

Recife (FIR) e Faculdade Maurício de Nassau (NASSAU). Todos os campi dessas instituições 

estão localizados na Região Metropolitana da Cidade do Recife, também chamada de Grande 

Recife. 

A escolha por essas instituições se justificou pelo fato de ofertarem uma considerável 

quantidade de cursos de graduação, abrangendo, assim, as mais variadas áreas do conheci-

mento. É importante explicitar que a inclusão das instituições de ensino superior privado, co-
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mo campo de estudo para esta pesquisa, se justifica pelo fato de existirem poucos trabalhos 

sobre a participação política das juventudes nessas instituições.  

Como critério de seleção dessas instituições privadas, buscou-se incluir tanto faculda-

des que possuem as mensalidades mais caras da cidade do Recife, quanto as universidades 

mais populares, conhecidas por oferecerem cursos com mensalidades acessíveis e planos de 

pagamento com opções de financiamento estudantil, para além do Fundo de Financiamento 

estudantil (FIES) - política pública educacional do Governo Federal. Pensando dessa maneira, 

objetivou-se ampliar a possibilidade de entrevistas com os mais variados perfis juvenis, não 

priorizando as juventudes, que estudam nas instituições privadas cujas mensalidades são bem 

elevadas, em detrimento daqueles que estão vinculados às instituições de ensino particulares 

com mensalidades mais populares. 

 Foram entrevistados cinco jovens de cinco diferentes cursos, ofertados por cada uma 

das seis instituições selecionadas para a realização deste estudo, totalizando, assim, trinta en-

trevistas ao final. É necessário destacar que os resultados apresentados aqui não se constituem 

como dados e análises generalizantes sobre as formas de participação política dos jovens uni-

versitários da Grande Recife. Caso os resultados deste estudo fossem apresentados sob esse 

viés generalizante, abandonaríamos todo o referencial teórico da sociologia da juventude que 

discorre sobre a heterogeneidade de formas de participação política utilizadas pelas juventu-

des na contemporaneidade. 

Como requisitos para participação neste estudo, estabelecemos que o jovem estivesse 

devidamente matriculado em um dos cursos presenciais oferecidos por uma das seis institui-

ções de ensino superior, tanto as públicas quanto as privadas. Além disso, os jovens precisa-

vam se encaixar no recorte etário dos 15 aos 29 anos, utilizado pelo Estatuto da Juventude 

(2013). 

Quanto à organização desta dissertação, no primeiro capítulo, mais especificamente na 

primeira secção, realizamos a discussão sobre a juventude enquanto uma categorial social 

heterogênea, múltipla e diversa. Para isso, dialogamos com as conceituações sobre juventude 

produzidas no campo das ciências sociais. São utilizados como referência Karl Mannhein 

(1982), José Machado Pais (1990), Jorge Dayrrel (2003), Helena Abramo (1997), dentre ou-

tros, para definir as juventudes como categorias sociais e históricas. 

Na segunda secção do primeiro capítulo, discorremos sobre os obstáculos de participa-

ção política das juventudes dentro de algumas entidades políticas tradicionais (partidos políti-

cos, sindicatos e órgãos de classe). Para isso, dialogamos com as contribuições teóricas de 

alguns autores que dissertam sobre a burocratização presente nessas instituições, e as formas 
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de organização vertical e a relação de poder da geração adulta sobre os jovens. Todos esses 

entraves, por vezes, dificultam a atuação política protagonista das juventudes nessas institui-

ções, restringindo o potencial participativo dos jovens a uma “participação simbólica” Sirvent 

(2004). Após esse percurso, dissertamos sobre o processo de desilusão juvenil com essas insti-

tuições, seguido de um distanciamento das juventudes desses espaços convencionais. 

Na terceira e última secção desse primeiro capítulo, destacamos o processo de cons-

trução de algumas noções sobre certa apatia e desinteresse das juventudes brasileiras com a 

política nos anos 80 e 90. Muitas dessas noções fundamentaram-se em comparações com as 

duas décadas anteriores, as décadas de 60 e 70. Durante o decorrer dessa secção chamamos 

atenção ao caso brasileiro, dialogando com as produções teóricas de autores como Isabel Cris-

tina Carvalho (2011) e Maria da Glória Gohn (2013). Esse movimento de diálogo teve como 

objetivo desconstruir tais noções de que as juventudes brasileiras das décadas de 80 e 90 eram 

apáticas e desinteressadas pela política.  

A proposta do segundo capítulo foi realizar uma periodização histórica sobre a história 

da participação política das juventudes no Brasil, dividindo essa participação juvenil em duas 

formas de participação, a convencional e não convencional. Quanto aos espaços utilizados 

pelas juventudes, destacam-se os históricos e convencionais espaços do movimento estudantil, 

sendo a União Nacional dos Estudantes (UNE) seu órgão mais representativo. Além desses, 

sobressaem-se os partidos políticos, sobretudo, os de orientação progressista, perseguidos e 

postos na clandestinidade durante o regime militar. 

 Para analisar a história da participação das juventudes nesses espaços convencionais, 

tomamos como referência as contribuições teóricas de Artur Poerner, em seu livro O poder 

jovem (2004); de Antonio Mendes Júnior, em sua obra Movimento estudantil no Brasil 

(1982); e da socióloga, referência nos estudos sobre juventudes no Brasil, Marialice Foracchi, 

em seu clássico O estudante e a transformação da sociedade brasileira (1977). 

 Na segunda secção do segundo capítulo, discorremos sobre o processo de surgimento 

de vários grupos juvenis informais nas sociedades contemporâneas. Tais agrupamentos possi-

bilitam a interação social entre as juventudes, potencializando, assim, o engajamento político 

de alguns jovens em outros espaços e formas de participação para além dos espaços conven-

cionais. Além disso, dedicamos esforços para refletir sobre o processo de ampliação das for-

mas de participação política a partir do advento das novas Tecnologias de Informação e Co-

municação (TICs). A participação política potencializada por meio da Internet, por exemplo, 

coloca-se como um dos exemplos mais concretos desse contemporâneo processo de amplia-

ção das formas de participação política. 
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O terceiro e último capítulo apresenta as reflexões sociológicas do pesquisador, fun-

damentadas nas entrevistas realizadas com os jovens estudantes universitários da Grande Re-

cife. Os relatos das juventudes entrevistadas e as reflexões sociológicas desenvolvidas pelo 

autor procuram dialogar com a contemporânea literatura das ciências sociais que tem dedica-

do esforços a compreender as formas de participação política utilizadas pelas juventudes. 
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CAPÍTULO 1 - JUVENTUDES E POLÍTICA: A PARTICIPAÇÃO POLÍTICA          

JUVENIL 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar as conceituações teóricas sobre juventudes no 

campo das ciências sociais. Para isso, realizamos uma revisão da literatura que compreende as 

juventudes enquanto uma categoria social e histórica. Posteriormente, nos atemos a discutir 

sobre as dificuldades de inserção e participação das juventudes em alguns espaços convencio-

nais de participação política, tais como: os partidos políticos, os sindicatos, o movimento es-

tudantil, dentre outros. Por fim, procuramos problematizar a perspectiva teórica que considera 

a existência de momentos de apatia e desinteresse juvenil com a política nos anos que com-

preenderam as décadas de 80 e 90. 

 

1.1 A juventude enquanto categoria social e histórica 

 

 

A categoria juventude tem uma profunda mobilidade de representações e construções 

de sentidos ao longo da história. Ou seja, tanto se modificam numa mesma sociedade em rela-

ção aos tempos históricos diferentes, como também mudam de acordo com os sentidos distin-

tos de uma sociedade para outra. 

Nesse sentido, ao analisar a história das civilizações grega e romana, é perceptível os 

diferentes papéis sociais dos jovens. Essa divisão de papéis se dava por questões relacionadas 

ao gênero, classe social, etnia, dentre outros. Em Roma, por exemplo, os jovens garotos, ao 

completar 16 anos, eram inseridos na vida pública da sociedade, acompanhando a figura do 

Patriarca da família e, com isso, ganhando cotidianamente espaço e vez na sociedade. No en-

tanto, as jovens garotas romanas ficavam restritas às tarefas domiciliares, sendo orientadas 

apenas pelas mães, ou outra Matriarca da família, dedicando-se única e exclusivamente ao 

aprendizado do artesanato com os fios de lã e tarefas domiciliares de dona de casa. 

Na Grécia, mais especificamente no período Helenístico, a desigualdade social entre a 

aristocracia grega e as camadas servis, produziu várias formas de se viver a juventude naquele 

determinado período histórico. Ou seja, do lado aristocrático, os jovens tinham possibilidades 

de ser viver a juventude com um leque maior de oportunidades, se comparados aos jovens 

pertencentes às camadas servis. É neste sentido que explicitamos que a juventude é uma cons-

trução social e histórica. Ou seja, é construída a partir do tempo histórico, da forma de organi-
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zação social, dos papéis sociais atribuídos aos jovens, através de variáveis como gênero, etnia, 

cultura, classe social. 

Entender a juventude como um segmento social complexo e diversificado, coloca-se 

como importante para o processo de construção de um conceito sobre essa categoria social e 

histórica. Ao se fazer isso, dialoga-se com a ideia de juventudes no plural, levando-se em con-

sideração as várias juventudes existentes no Brasil: juventudes negras, juventudes pobres, 

juventudes quilombolas, juventudes indígenas, juventudes urbanas, juventudes rurais. 

Os estudos sobre Juventude iniciam-se nos primeiros anos do século XX na Europa. A 

produção científica sobre essa categoria veio a constituir as bases necessárias para a solidifi-

cação da Sociologia da Juventude como uma área de estudo no campo das ciências sociais. 

Para se entender a juventude enquanto categoria social é preciso remeter-se às contribuições 

teóricas do sociólogo Húngaro Karl Mannhein (1982). Em sua obra, O problema das gera-

ções, Mannhein, ao desenvolver o conceito de geração, discute várias questões do universo 

juvenil, sendo essa obra, desde os anos 30 até os dias atuais, tomada como um clássico nos 

estudos sobre juventudes no campo da sociologia. 

O pioneirismo de Mannhein em trazer para o debate sociológico questões juvenis de 

maior complexidade fez com que vários autores dedicassem uma maior atenção para as parti-

cularidades do mundo juvenil. Mannhein, de forma pioneira, incorpora ao debate sobre gera-

ções a classe social como uma variável-chave. Para o autor, a geração precisa ser compreen-

dida como um tipo particular de situação social. Ou seja, vinculada aos processos sociais e 

históricos e às particularidades de cada indivíduo que está inserido na sociedade. 

Fundamentando-se nas contribuições de Mannhein (1982), que entende a juventude 

como uma geração mutável e em constante processo de construção, compreende-se a juventu-

de como uma categoria social que possui uma diversidade de representações e construções de 

sentidos ao longo da história. Ou seja, tanto se modificam numa mesma sociedade em relação 

aos tempos históricos diferentes, como também mudam de acordo com os sentidos distintos 

de uma sociedade para outra. 

A concepção de juventude utilizada neste estudo baseia-se nessa perspectiva teórica 

que entende a juventude como uma categoria social, produto de uma construção social e histó-

rica, construída a partir do tempo histórico, da forma de organização social, e dos papéis soci-

ais atribuídos aos jovens nas sociedades. Assim, destaca-se uma das características das juven-

tudes que deve ser levada em consideração no processo de conceituação dessa categoria: a 

multiplicidade de formas de se viver essa fase da vida, sobretudo no mundo contemporâneo, 

em que os jovens se constituem como segmento social bastante heterogêneo, plural e mutável. 
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 Entender a juventude como um segmento social complexo e diversificado, coloca-se 

como necessário para a construção de conceitos capazes não de limitar, mas de ampliar a con-

cepção do que significa ser jovem. Ao se fazer isso, dialoga-se com a ideia de juventudes no 

plural, levando-se em consideração as várias juventudes existentes no Brasil, desconstruindo, 

assim, a concepção imagética de que as juventudes urbanas, universitárias e consumidoras 

constituem-se como a representação social mais clara dessa categoria.  

Para além dessa representação social, existem juventudes que não possuem acesso às 

políticas de formação educacional. Juventudes rurais com as particularidades da vida no cam-

po, juventudes urbanas imersas nas grandes metrópoles, juventudes quilombolas, juventudes 

indígenas que lutam pela preservação de sua etnia e de suas terras, juventudes negras urbanas 

que são o principal alvo dos problemas sociais das grandes cidades. Segundo Dayrell (2003), 

a diversidade juvenil é construída a partir de variáveis como classe social, cultura, etnia, iden-

tidades e valores religiosos, gênero, questões geográficas, dentre outros. 

A juventude precisa ser tomada como um segmento social diversificado, em que mui-

tos dos comportamentos desses jovens na sociedade são construídos a partir dos recortes soci-

ais, das desigualdades de gênero, da variedade cultural dos grupos étnicos, da região geográfi-

ca em que residem - se vivem nos morros, no asfalto, nas favelas, em uma vila de pescadores, 

em um condomínio particular. Segundo Silva (2004), no Brasil, as juventudes vivem suas 

vidas a partir de vários contextos. De norte a sul do país temos jovens camponeses, afrodes-

cendentes, trabalhadores urbanos e jovens indígenas, com suas formas particulares de sociabi-

lidade e vivência. 

Não levar em consideração a multiplicidade de formas de se viver a juventude faz com 

que seja produzida uma representação homogênea dessa categoria social, reduzindo todas as 

juventudes a um agrupamento que é representado a partir de uma unidade social. Para o soció-

logo português José Machado Pais (1990), a redução dos jovens a uma unidade social contri-

bui para uma manipulação mais fácil desta categoria. Essa redução possibilita um maior con-

trole ideológico e comportamental, entendendo a juventude como uma categoria homogênea, 

negando, assim, a diversidade de formas de se viver essa fase da vida. 

 É preciso que a juventude seja entendida como uma categoria social e histórica. Soci-

al, porque sua construção, enquanto grupo, se dá através da relação dos jovens com outros 

atores sociais pertencentes a outras gerações, como também com lugares e instituições sociais 

como a escola, a igreja, o bairro, a cidade. Histórica, porque muda de um momento para o 

outro. As juventudes das décadas de 1960 e 1970, por exemplo, viveram em um momento 

histórico diferente das juventudes contemporâneas. Portanto, suas lutas, disputas e demandas 
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são influenciadas pelo momento histórico no qual aquelas juventudes viveram, assim como o 

papel social atribuído a eles pela sociedade. 

O contexto de luta e a efervescência social das décadas de 60 e 70, por exemplo, po-

tencializou as formas de atuação dos jovens, promovendo, assim, uma tendência de engaja-

mento em partidos políticos clandestinos e alguns movimentos de luta armada contra o regime 

militar. Segundo Carvalho (2011), a juventude da década de sessenta, diferente das gerações 

contemporâneas, trazem em suas histórias de vida participações políticas influenciadas e 

construídas nas entidades do movimento estudantil, nos partidos políticos, nas organizações 

armadas que se opunham ao regime militar, instituições que na década de 60 passavam por 

um intenso processo de fortalecimento, no caso do Brasil, tendo seu ápice no início da década 

de 70 com os movimentos sindicalistas.  

O surgimento de novas demandas e temáticas que conseguem despertar os interesses 

das juventudes tem produzido novos espaços de atuação política nas sociedades. Destaco aqui 

alguns agrupamentos juvenis informais, como os grupos de defesa do meio ambiente, das 

questões ligadas aos movimentos LGBT, grupos religiosos, grupos de arte (grafite), Grupos 

musicais (Hip-Hop, funk), grupos voluntários de apoio aos usuários de drogas, dentre outros. 

Nesse sentido, Pais (1990) afirma que o papel da sociologia consiste em desmistificar 

a construção ideológica e homogênea das juventudes, sendo-se necessário realizar um esforço 

sociológico de compreensão da diversidade de formas de se viver esse período da vida.  

 

 

1.2 Os jovens e as dificuldades de inserção nas entidades políticas tradicionais 

 

 

A participação política das juventudes, seja por meio dos espaços tradicionais ou pelos 

grupos informais não institucionalizados, possibilita o desenvolver da vida política juvenil nas 

sociedades modernas. No caso dos grupos juvenis informais, Abramo (1997) ressalta a impor-

tância desses espaços para o processo de compreensão da diversidade de formas de interação 

social e política das juventudes, visto que nesses locais são desenvolvidas atividades no plano 

do lazer, da cultura e do cotidiano, possibilitando o envolvimento dos jovens em espaços de 

sociabilidade. 

Através desses grupos informais, os jovens circulam pelos espaços urbanos, construin-

do, assim, para seus próprios espaços de vivência, diversão e expressão, importantes para o 

processo de construção de identidades pessoais e coletivas. Do mesmo modo, para Silva e 
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Ferreira (2010), os grupos juvenis informais possibilitam uma melhor compreensão da dimen-

são social e histórica das múltiplas realidades de vida juvenis, já que, na maioria das vezes, 

esses grupos estão associados ao contexto social dos jovens. 

Os movimentos sociais contemporâneos também se colocam como novas opções de 

participação política das juventudes. Para Castro e Abramovay (2009), as juventudes têm se 

colocado como importantes atores políticos na composição dos movimentos sociais. Esse mo-

vimento de aproximação juvenil aos movimentos sociais é explicado por Maria da Glória 

Gohn (2013) pelo fato das juventudes encontrarem nesses movimentos sociais espaços mais 

abertos e menos hierárquicos, sendo possível o desenvolvimento das práticas políticas. Além 

disso, segundo a autora: 

                           

Os movimentos têm coberto áreas do cotidiano de difícil penetração por outras enti-

dades ou instituições do tipo partidos políticos, sindicatos ou igrejas. Assim, aspec-

tos da subjetividade das pessoas, relativos a sexo, crenças, valores e etc. Têm encon-

trado vias de manifestação porque o grau de tolerância é alto na maioria dos movi-

mentos sociais (GOHN, 2013, p. 16). 
 

Segundo Gohn (2013), o distanciamento dos jovens dos espaços convencionais de par-

ticipação política pode ser explicado, de certa forma, por conta das dificuldades de inserção e 

reconhecimento dos jovens nas entidades políticas convencionais (partidos políticos, sindica-

tos, associações). Por vezes, essas dificuldades de inserção das juventudes impossibilitam o 

protagonismo dos jovens nessas instituições, fazendo com que as participações sejam restritas 

as esferas secundárias. Nesses casos, existe sim uma participação política juvenil, contudo, 

uma participação que é definida por Sirvent (2004) como uma participação simbólica, em que 

o indivíduo apenas protagoniza “ações que exercem pouca ou nenhuma influência sobre a 

política e a gestão institucional, e que geram nos indivíduos e grupos a ilusão de um poder 

inexistente” (SIRVENT, 2004, p. 129). 

Outro fator que pode ser problematizado é a burocratização, quase sempre presente 

nessas instituições. Excesso de documentos, lentidão, confusão e formalismos, acabam por 

desestimular a juventude dentro dessas organizações. Além do que, para que os jovens consi-

gam uma participação prática e efetiva dentro dessas organizações políticas tradicionais, con-

temporaneamente, têm surgido na sociedade novos espaços de participação política que tem 

buscado se distanciar dessa burocratização, obrigatoriedade e formalidade.  

Para Gohn (2013), os novos tipos de associativismo são interessantes pelo fato de não 

demandar dos participantes obrigações e deveres permanentes. Ou seja, a participação se dá 

de maneira mais espontânea e voluntária, fugindo de qualquer tipo de pressão e obrigação. 
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Ainda segundo Gohn (2013), essa participação se dá de forma independente de laços anterio-

res de pertencimento, diferente do que ocorre com uma atuação realizada a partir de uma mili-

tância política regida por uma filiação ou simpatia ideológica. 

Assim, o distanciamento juvenil dessas instituições políticas convencionais pode ser 

entendido, de certa forma, pela existência de obstáculos presentes no processo de incorpora-

ção e manutenção da vida política dos jovens no interior dessas organizações. Segundo Carva-

lho (2011), o distanciamento das juventudes das frentes clássicas de participação política, sin-

dicatos, partidos políticos ou a disputa político-eleitoral, se dá, em grande medida, pelos casos 

de corrupção e a falta de transparência de muitas dessas instituições. 

Além dos obstáculos de inserção, a desilusão com as formas tradicionais de atuação 

política também encorajam as juventudes a buscarem novas formas de atuação. Para Ribeiro 

(2004), a rejeição juvenil aos espaços convencionais de prática política é potencializada quan-

do as necessidades não são atendidas. Ou seja, pelo fato de não terem acesso aos cargos mais 

importantes dessas instituições, dificilmente os jovens conseguem exercer algum tipo de lide-

rança, não assumindo um protagonismo dentro dessas instituições mais formais e tradicionais. 

Por sua vez, no caso dos agrupamentos informais, organizações que não se ordenam de 

forma tão verticalizada e organizada pela relação de poder fundamentada pelo critério etário, 

os jovens têm uma possibilidade maior de desenvolver práticas políticas que podem, em certo 

momento, colocá-los como atores sociopolíticos protagonistas. 

Para Castro (2009), é preciso desconstruir a articulação entre juventude e política so-

bre essa perspectiva de socialização política, em que os jovens são impossibilitados de desen-

volver suas práticas políticas a partir de suas subjetividades. É necessário deslocar o debate 

para questões que tenham relevância na contemporaneidade; saber “como os próprios jovens 

representam a atividade política institucionalizada, como se veem fazendo política ou sendo 

políticos, como articulam sua existência ao político e à política” (CASTRO, 2009 p. 480). 

Seguindo esse movimento de compreensão das novas tendências de participação das 

juventudes na política, Castro e Abramovay (2009) afirmam que: 

 

Desde a década de 80, a juventude tem definido novos parâmetros no que concerne à 

sua participação política na sociedade. Emergem, em nosso dia a dia, diversos mo-

vimentos jovens que não mais se resumem às organizações partidárias, sindicatos e 

grêmios estudantis. Também as temáticas suscitadas por esses movimentos não mais 

se orientam seja para mudanças sociais macroformatadas, seja para questionamento 

do sistema capitalista como a luta pelo socialismo. Mas, em contrapartida, indo con-

tra a corrente de análises lineares, não necessariamente as que insistem em mudan-

ças sociais e lutas político-partidárias e sindicais desapareceram ou se colocaram de 

forma dicotômica (CASTRO; ABRAMOVAY, 2009, p. 29). 
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Ou seja, a participação política das juventudes na sociedade se coloca como um refle-

xo do contexto social, histórico e cultural de determinado tempo histórico. As lutas e disputas 

políticas, assim como os espaços que possibilitam a participação das juventudes, são reflexos 

das demandas e necessidades de cada época. Uma vez que, segundo Mische (1997), são esses 

contextos que influenciam e orientam as ações políticas dos jovens na sociedade. 

 

1.3 Noções sobre juventudes apáticas nas décadas de 1980 e 1990 

 

A literatura que procurou pensar as formas de participação política das juventudes nas 

décadas de 1980 e 1990, via de regra, deixou-se aprisionar na noção de que existiam durante 

essas duas décadas certo desinteresse e apatia dos jovens com a política. Essa noção foi apre-

sentada em algumas análises teóricas do campo das ciências sociais, que não se preocuparam 

em analisar o contexto histórico das décadas de 1980 e 1990.  

 

Passadas as décadas de 1960 e 1970, de intensa efervescência social e política no 

mundo, a literatura começou a tratar a questão da atuação política juvenil nos anos 

de 1980 e 1990, a partir das mesmas perspectivas da atuação política dos jovens das 

duas décadas anteriores (SILVA FILHO; COSTA, 2016, p.83). 

 

Ou seja, na realidade, as juventudes dessas duas décadas não nutriam um sentimento 

de apatia com a política, como previsto por alguns analistas políticos. O que de fato aconteceu 

foi que os jovens passaram a procurar outros espaços de participação e prática política. Para 

Castro e Abramovay (2009): 

                               

De fato, as análises sobre participação e juventudes tendem a considerações ligeiras 

e pouco embasadas em pesquisas abrangentes que avancem além de opiniões ou 

percepções de alguns jovens sobre aspectos da política participativa. Omite-se a con-

textualização desses tempos sem considerar análises político-culturais embasadas no 

pensamento crítico, sem associar crises de participação aos desafios culturais (CAS-

TRO; ABRAMOVAY, 2009, p.31). 

Ou seja, essa teoria de que as juventudes das décadas de 80 e 90 eram apáticas com a 

política também foi construída a partir de comparações com as gerações anteriores, mais es-

pecificamente os jovens das décadas de 60 e 70. Para Kleil (2004): 

 

Pode-se afirmar que a militância política entre os jovens que viveram as décadas de 

1960 e 1970 correspondeu à capacidade que eles tiveram de potencializar, com rela-

tiva autonomia, sua condição transitória de se sentirem as determinações de um con-

texto de forte efervescência política e cultural. Os jovens que vivem as décadas de 
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1990, e entram no novo século sentem outras determinações do contexto social e se 

organizam de diferentes modos (KLEIL, 2004, p. 25). 

 

Essa constatação deve se colocar como essencial para os estudos sobre a história da 

participação política das juventudes, sendo necessário abandonar essa representação de parti-

cipação política nas atuações das juventudes dos anos 1960 e 1970. Para Urresti (2000), as 

análises sobre essas quatro décadas divididas em dois períodos temporais (60 e 70 – 80 e 90) 

não devem ter como única variável de análise os atores sociais (os jovens), sendo assim pro-

movidas comparações entre eles. Trata-se de olhar as diferentes épocas que definiram os con-

flitos, as lutas e as situações, nas quais se viviam experiências sociais de formas diferentes. 

No caso do Brasil, as lutas sindicais das décadas de 1970, promovidas pelas organiza-

ções dos trabalhadores, reivindicavam por melhores remunerações e condições de trabalho, 

refletindo o contexto de precarização social do trabalho da época. No que diz respeito aos 

movimentos estudantis de contestação ao regime ditatorial militar, muitos jovens foram influ-

enciados por ideias revolucionárias de matriz socialista e comunista, e de alguns movimentos 

libertários. Analisando o caso dos movimentos de contestação ao regime militar, Gohn afirma 

que: 

 

No Brasil e em vários outros países da América Latina, no final da década de 1970 e 

parte dos anos de 1980, ficaram famosos os movimentos sociais populares articula-

dos por grupos de oposição ao então regime militar, especialmente pelos movimen-

tos de base cristão, sob a inspiração da teologia da libertação. Ao final dos anos de 

1990, o cenário sociopolítico se transformou radicalmente. Inicialmente teve-se um 

declínio das manifestações nas ruas que conferiam visibilidade aos movimentos po-

pulares nas cidades (GOHN, 2013, p.19). 

 

Ainda segundo Gohn (2013), alguns analistas políticos discorreram sobre uma crise de 

participação política nas décadas de 1980 e 1990, tendo-se em vista que as manifestações teri-

am perdido seu principal inimigo, o regime militar. Para a autora, além disso, o que marca 

essa mudança da forma de luta social são as novas maneiras de associativismo e participação 

no campo político, em que, pós-constituição de 1988, pela primeira vez na história do país, 

tivemos a participação dos movimentos sociais, organizados no processo de fomentação das 

políticas públicas que viriam a ser desenvolvidas no país. Gohn sobre a atuação dos movi-

mentos sociais nas décadas de 80 e 90: 

 

Embora os eixos nucleadores das demandas fossem os mesmos, eles incorporaram 

novas práticas, alguns de seus líderes ou assessores passaram a incorporar diferentes 

escalões da administração pública (nos locais em que a oposição ascendeu ao poder). 

Seus discursos se alteraram em função da mudança da conjuntura. As matrizes que 
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estruturaram esses discursos e as práticas também se alteraram. Não se tratava mais 

de se ficar de costas para o estado, mas de participar das políticas, dar parcerias etc. 

Eles ajudaram a construir outros canais de participação, principalmente os fóruns; e 

contribuíram para a institucionalização de espaços públicos importantes, tais como os 

diferentes conselhos criados nas esferas municipais, estaduais e nacional. (GOHN, 

2013, p.24). 

 

Ou seja, a participação política das juventudes nas organizações política convencio-

nais, não convencional e nos movimentos sociais organizados passou por um processo de res-

significação das formas de participação. Com isso, passaram a estabelecer parcerias, coorde-

nar projetos de políticas públicas ofertadas pelo estado, criaram espaços públicos importantes 

como secretarias, observatórios, fóruns de discussão, dentre outros. 

Dessa maneira, acabaram por diminuir sua participação nas modalidades de protesto, 

e, com isso, enfraqueceu-se o imaginário de oposição ao Estado dos movimentos sociais nas 

ruas das grandes cidades do país. Ao não compreenderem de forma analítica esse fenômeno 

de mudança na cultura participativa, alguns teóricos terminaram por discorrer sobre um fenô-

meno de apatia política não só das juventudes, mas também dos movimentos sociais nos anos 

que compreenderam as décadas de 80 e 90, sendo comum a afirmação de que as juventudes 

destas décadas eram apáticas e desinteressadas com a política, diferente das juventudes das 

décadas de 60 e 70. 

As décadas de 60 e 70 se colocaram como marco histórico da temática da participação 

política das juventudes no Brasil e no mundo. Mais especificamente o ano de 1968, quando 

surgiram em alguns países do Ocidente movimentos que contestavam a moral, a ordem social 

e a indústria cultural, estabelecidas pelos padrões de organização social que, sustentados pela 

lógica de consumo, demarcavam os estilos de vida que deveriam ser reproduzidos pelas pes-

soas. Para Noronha (2015): 

 

O ano de 1968 é uma referência na forma como são representados os jovens que vi-

veram nas décadas de 1960 e 1970 em diversos lugares do mundo. O ano se tornou 

um marco quando se evoca esse passado, quando comumente se faz referência às di-

versas revoluções, mudanças e guerras que ocorreram no período em vários países, 

como Alemanha, Polônia, França, China e também na América Latina. (NORO-

NHA, 2015, p.250). 

Um deles foi o movimento denominado de Contracultura, inicialmente protagonizado 

por jovens brancos pertencentes à classe média Norte Americana e Europeia. O movimento 

iniciou-se nas décadas de 60 nos Estados Unidos e teve representação em países da Europa. 

Para Eric Hobsbawm, respeitado historiador marxista Inglês: 
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Durante um momento no fim da década de 60 os jovens, ou pelo menos os filhos das 

antigas classes médias e as novas massas que ascenderam ao status de classe média 

por meio da explosão da educação superior, sentiram-se como se estivessem vivendo 

a revolução, fosse por haver escapado coletivamente ao mundo do poder, dos pais e 

do passado, fosse mediante a constante acumulação de uma excitação quase orgásti-

ca de ação política ou aparentemente política, fosse ainda por gestos que tomavam o 

lugar da ação. O clima entre os jovens políticos durante aqueles frenéticos “primave-

ra e verão” de 1968 foi visivelmente visionário (HOBSBAWM, 2002, p.287). 

 

Foram as juventudes universitárias, em grande maioria, pertencentes às classes médias 

urbanas, que se colocaram como atores políticos protagonistas nos movimentos contracultu-

rais nos 60 e 70. A rebeldia política das juventudes era demonstrada através de grandes mani-

festações de rua, quando os jovens traziam para o debate questões como o humanismo, os 

direitos humanos, o racismo, a sexualidade, as subjetividades. Uma proposta de mudança cul-

tural que encontrou no campo político um espaço para a luta. “Tanto na cultura quanto na po-

lítica, configurou-se a criação de projetos alternativos para uma sociedade voltada para um 

projeto de modernização mais amplo” (SOUZA, 2004, p.453). 

No caso do Brasil, é importante destacar que nem todas as juventudes participaram dos 

movimentos sociais, culturais e políticos das décadas de 60 e 70. Dizer que todos os jovens 

brasileiros das 60 e 70 lutavam contra o regime militar, seja através da luta armada, ou por 

outros meios e outras formas de oposição como o teatro e a música, é generalizar uma catego-

ria social complexa. Além disso, destaco o fato da prática política do indivíduo ser orientada 

pelos valores sociais, adquiridos pelo sujeito em toda a sua vida através do processo de socia-

lização, no qual o indivíduo é inserido desde os seus primeiros dias de vida. 

O processo de socialização política e a construção das referências sobre a política, 

muitas vezes são orientados por algumas instituições sociais como a família, a escola, a igreja, 

a universidade, os grupos jovens, entre outros. Ou seja, no caso da participação política das 

juventudes nas décadas de 60 e 70, ao mesmo tempo em que jovens assumiam a posição de 

contrariedade ao regime militar, outros segmentos sociais juvenis legitimavam as ações mili-

tares. Estes fundamentavam esse apoio em valores que orientam o comportamento humano na 

sociedade como a moral, a ética e a manutenção da ordem que, para alguns, estava acima de 

qualquer direito civil. 

Com isso, elencamos duas perspectivas teóricas comumente presentes na literatura das 

ciências sociais sobre a temática da participação política das juventudes. A primeira noção, de 

que toda a juventude brasileira das décadas de 60 e 70 atuou politicamente em oposição ao 

regime militar, e a segunda de que as juventudes de 80 e 90 eram apáticas e desinteressadas 

pela política. 
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Essas noções foram potencializadas por conta da representação maximizada do jovem 

rebelde e contestador da ordem social, cujos espaços de atuação política eram os partidos de 

esquerda e o movimento estudantil. Consagrada na literatura dos anos de 1960 e 70, veio a 

produzir uma representação antagônica do “jovem apático e despolitizado” da década de 1980 

e 90. Ou seja, a literatura que refletiu sobre a atuação dos jovens nos anos 1960 e 1970 era 

insuficiente para compreender diversas outras formas de atuação política da juventude, rea-

firmando a noção de que as juventudes de 80 e 90 eram apáticas e desinteressadas com a polí-

tica. 

A argentina Cecília Braslavsky (1986), pedagoga e estudiosa das questões juvenis, 

versa sobre os três mitos juvenis mais comuns reproduzidos na sociedade. O primeiro, o mito 

da juventude dourada, faz referência à ideia de que ser jovem é viver uma vida de cinema em 

que se tem tempo para o lazer, sem precisar se preocupar com as responsabilidades da vida. 

Seria uma fase da vida em que os jovens apenas precisam se preocupar com questões essenci-

ais da vida como comer, dormir, cuidar do corpo e aproveitar a vida. Para Braslavsky (1986), 

essa visão romântica e mítica da juventude é sustentada pela indústria estética que vende a 

juventude como um produto.  

O mito da juventude cinza enaltece a imagem do jovem rebelde, apático, desocupado e 

delinquente. Toma o jovem como um problema social, um encosto em que se é possível en-

contrar todos os males da sociedade. Nesse caso, essa representação mítica da juventude enal-

tece a figura do jovem pobre e precarizado como um problema social (moradores de rua, usu-

ários de drogas, mão de obra do tráfico). A imagem do jovem rebelde foi tema de vários estu-

dos desenvolvidos por estudiosos da escola de Chicago que tinham como objetivo resolver a 

“preponderância juvenil” a criminalidade e rebeldia social. O mito da juventude cinza também 

potencializa a representação dos jovens como figuras apáticas, responsáveis pela crise de re-

presentação política, desinteressados com a política, os problemas e as injustiças sociais. 

O terceiro mito explicitado por Braslavsky (1986) é intitulado como mito da juventude 

branca. Nesse caso, os jovens são tidos como os super-heróis que tem o papel de salvar a hu-

manidade de todas as mazelas sociais. Sob essa perspectiva, a juventude é tida como a catego-

rial social responsável por fazer o que as gerações anteriores não conseguiram. Seriam, pois, a 

representação ideal de ética e comprometimento com o público, seja no campo político, social 

e ambiental, reforçando a ideia de que os jovens são mais criativos e possuem a força para 

mudar o mundo. 

Conforme já mencionado, destaca-se novamente a importância desse mito, tendo em 

vista que ele promove a integração social e a reconstrução histórica dos acontecimentos. No 
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entanto, a importância dessa unidade social não pode se sobrepor a construção social dos jo-

vens na contemporaneidade. Reproduzir esses mitos é algo demasiado arriscado, uma vez que 

ao fazer isso, pode-se: a) criar uma representação social da juventude que apenas sirva para 

dar significados ao mercado estético; b) ao reproduzir a imagem do jovem apático e desinte-

ressado, aprofundar o processo de marginalização dos jovens, fazendo com que sejam cada 

vez mais afastados dos espaços institucionalizados de representatividade e atuação política 

(partidos políticos, sindicatos, órgãos de classe); c) depositar nas costas dos jovens a respon-

sabilidade de mudar o mundo, de resolver os problemas que a geração anterior não foi capaz 

de solucionar, e, com isso, não dar um suporte social que possa potencializar a criatividade e 

os desejos de participação da categoria social juvenil; além de e) enaltecer o processo de invi-

sibilidade da juventude pobre e vulnerável, socialmente composta pelos moradores de rua, 

usuários de drogas, escravos do tráfico, tidos como responsáveis pelas mazelas sociais. 

Todo o raciocínio leva-nos, portanto, a demonstrar que a juventude é uma categoria 

social e histórica porque muda de sociedade e tempo histórico. A juventude também é uma 

categoria plural porque é diversa, heterogênea e mutável. A construção das diferentes realida-

des de vida dos jovens passa por questões específicas como gênero, etnia, cultura, região de-

mográfica. A relação dos jovens com a política também é reflexo dessa construção histórica e 

social, ao se perceber que os diferentes momentos históricos das mais variadas sociedades 

terminaram por influenciar as atuações políticas dessas juventudes. Ao discorrer sobre isso, 

também problematizamos algumas perspectivas sobre a categoria social juventude, auxiliando 

na desconstrução de alguns mitos que foram criados, a partir de comparações das atuações 

políticas das juventudes em momentos e contextos sociais e históricos distintos. 
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CAPÍTULO 2 - JUVENTUDES E PARTICIPAÇÃO POLÍTICA NO BRASIL 

  

Este capítulo tem como objetivo realizar uma periodização histórica sobre a participa-

ção política das juventudes no Brasil, trabalhando com a classificação das modalidades, for-

mas e espaços convencionais e não convencionais de participação política. Para isso, dialo-

gamos com a literatura da sociologia e da ciência política que tem se dedicado a classificar as 

modalidades de participação, dividindo-as em duas tipologias, as formas convencionais e não 

convencionais. 

 

 

2.1 – Espaços e formas de participação política convencionais das juventudes no brasil 

 

 

Os autores que discutem as formas de participação política, grosso modo, as dividem 

entre as formas convencionais e não convencionais. Quanto às formas de participação política 

convencionais, destacam-se os esforços pioneiros de Lester Milbrath que, em seu trabalho 

intitulado Political Participacion (Participação Política), publicado em 1965, classifica alguns 

comportamentos políticos dos indivíduos como formas de participação política convencionais, 

a saber: expor-se a solicitações políticas; votar; participar de uma discussão política; tentar 

convencer alguém a votar de determinado modo; usar um distintivo político; fazer contato 

com funcionários públicos; contribuir com dinheiro a um partido ou candidato; assistir a um 

comício ou assembleia; se dedicar a uma campanha política; ser membro ativo de um partido 

político; participar de reuniões onde se tomam decisões políticas; solicitar contribuições em 

dinheiro para causas políticas; candidatar-se a um cargo eletivo; e ocupar cargos públicos 

(MILBRATH, 1965, p.18). 

Analisando as modalidades de participação classificadas como convencionais pelo au-

tor, percebe-se que muitas delas são orientadas a partir de uma relação do indivíduo com al-

guns espaços convencionais de participação política. Ou seja, ações como usar um distintivo 

político, contribuir com dinheiro a um partido ou candidato, se dedicar a uma campanha polí-

tica, ser membro ativo de um partido político, candidatar-se a um cargo eletivo, são formas de 

participação desenvolvidas em alguns espaços convencionais de participação política como os 

partidos políticos, os sindicatos, as entidades de classe e os órgãos de representação estudan-

til. 
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É importante destacar, mesmo que de forma resumida, que, a partir da publicação do 

pioneiro trabalho de Milbrath (1965), outros estudos sobre as formas de participação foram 

publicados, ampliando-se a produção teórica sobre o tema. Destacam-se os trabalhos desen-

volvidos por Verba e Nie (1972), e Huntington e Nelson (1976). Assim como Milbrath, esses 

autores construíram suas classificações a partir de um conjunto de formas de participação, 

desenvolvidas nos partidos políticos, sindicatos e órgãos de classe, convencionais espaços de 

participação. 

Pelo fato de apenas considerar as formas de participação em momentos eleitorais, os 

trabalhos desses autores foram alvo de críticas por apresentarem uma visão “unidimensional” 

sobre as formas de participação. Segundo Norris (2007), a forma de análise proposta por esses 

trabalhos consegue apenas captar as formas convencionais de participação, orientadas a partir 

dos espaços tradicionais. Dessa maneira, tais análises mostram-se insuficientes, uma vez que 

não conseguiam dar conta das novas formas de participação política que surgiram nos anos 60 

(protestos, passeatas, manifestações). 

Publicado em 1979 por Barnes e Kaase, Political Action (Ação Política) foi o primeiro 

estudo que se propôs a classificar as formas de participação política para além das modalida-

des convencionais. Tal trabalho se destaca por redimensionar as modalidades de participação, 

abordando além das formas convencionais, as formas não convencionais, incluindo-se moda-

lidades até então não elencadas como assinar um abaixo-assinado, participar de manifestações 

legais, participar de boicotes, recusar-se a pagar aluguel de impostos, ocupar edifícios ou fá-

bricas, bloquear o tráfego com demonstrações de rua, participar de greves. 

Ao analisar as formas de participação política utilizadas pelas juventudes, percebe-se a 

grande participação juvenil nos espaços ligados ao movimento estudantil. Segundo Silva Fi-

lho e Costa (2016), a expressiva participação dos jovens no movimento estudantil, em diver-

sos momentos de nossa história, resultou em uma representação desta forma e lugar de atua-

ção política como o principal espaço de atuação política da juventude. 

No caso do Brasil, a fundação e consolidação da União Nacional dos Estudantes 

(UNE), em 1937, possibilitou uma organização política das juventudes até o momento inexis-

tente no país. Foi através da consolidação da UNE que o movimento estudantil no Brasil co-

meçou a ganhar corpo, tendo nessa organização a centralização necessária para as lutas políti-

cas juvenis, bem como a luta pela valorização do estudante brasileiro. 

No entanto, a história da participação política das juventudes tem seu início anterior à 

fundação da UNE (1937). Segundo Poerner (2004), o primeiro registro de participação políti-

ca de jovens estudantes no Brasil aconteceu no ano de 1710. Baseando-se na obra Contos pá-
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trios de Olavo Bilac, Poerner (2004) faz referência à tentativa de invasão de uma tropa militar 

Francesa composta por mais de mil soldados à cidade do Rio de janeiro, em setembro de 

1710. Nesse histórico episódio, militares Franceses foram duramente encurralados por cerca 

de 500 jovens brasileiros, a maioria estudantes dos conventos e colégios religiosos da capital 

carioca, vez que ainda não existia ensino superior universitário no país. 

Além desse acontecimento político protagonizado pelos jovens estudantes dos conven-

tos e colégios religiosos do Rio de Janeiro, Poerner (2004) também destaca as atuações políti-

cas das juventudes nos movimentos revolucionários atuantes no período imperial. Esses mo-

vimentos formados pelas juventudes pertencentes à classe média urbana levantavam impor-

tantes bandeiras a favor de temáticas progressistas, como a abolição da escravatura, a instala-

ção de uma República, e a fundação de universidades no país. Segundo Poerner, 

  

ainda que nem sempre seja registrada no plano físico, é notória a participação estu-

dantil no plano ideológico dos movimentos revolucionários brasileiros anteriores à 

independência. Os estudantes é que trouxeram da Europa as ideias de Voltaire, Ro-

usseau e Montesquieu, e a eles coube propagá-las, através de suas sociedades e clu-

bes secretos. Foram eles que serviram de veículo quase exclusivo para a introdução 

daqueles ideais até que se concretizasse, em 1808, o sonho inconfidente da fundação 

de cursos superiores, já existentes na América espanhola desde o século XVI (PO-

ERNER, 2004, p.60). 

 

Ou seja, foram os jovens pertencentes às famílias mais abastadas, orientados pelas ide-

ais revolucionários dos pensadores Europeus, os atores políticos protagonistas das primeiras 

campanhas a favor da abolição da escravatura e da instauração de uma República no país. 

Vale salientar que tais temas colocavam-se como bastante polêmicos para a época, uma vez 

que o trabalho escravo era que gerava as riquezas para os grandes fazendeiros e latifundiários, 

em alguns casos, os pais desses jovens “rebeldes”. 

Segundo Mendes Júnior (1982), as juventudes brasileiras que iam estudar fora do país, 

principalmente na Universidade de Coimbra, voltavam embebidos das libertárias e revolucio-

nárias ideias francesas. Ou seja, a mesma base ideológica que orientou a Revolução Francesa, 

potencializando o pensamento crítico dos estudantes com relação à opressão social e econô-

mica imposta ao Brasil pelo colonialismo português. 

A fundação das primeiras universidades no país só aconteceu em 1822, com a inaugu-

ração dos cursos de Medicina, nas cidades de Salvador/BA e Rio de Janeiro/RJ. Em 1827, 

quase duas décadas depois, são inaugurados os cursos jurídicos nas cidades de Olinda/PE e 

São PauloSP, centros econômicos e políticos brasileiros na época. Segundo Poerner (2004), a 

escolha dessas cidades para a instalação das primeiras universidades se justifica pelo desejo 
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dos grandes senhores de engenho pernambucanos, e dos fazendeiros e líderes políticos paulis-

tas, em oferecerem uma formação europeia ocidental burguesa aos seus filhos. Ao que vimos, 

a formação europeia burguesa terminou por desenvolver o senso social crítico dessas juventu-

des, despertando-os para a luta contra as desigualdades sociais e a não existência de direitos 

fundamentais no país. 

A construção das primeiras universidades no Brasil produziu uma ampliação das for-

mas de engajamento social e político de algumas juventudes brasileiras. Isto é, ainda que as 

instituições de ensino superior tivessem um público-alvo específico, as juventudes urbanas 

mais abastadas e pertencentes às classes médias, as universidades tiveram um importante pa-

pel no processo de ampliação de direitos no país. 

Além dos clubes de leitura, em que se discutiam os pensamentos teóricos de autores 

como Rousseau, Voltaire, Montesquieu, a literatura também era utilizada como um importante 

espaço de atuação política das juventudes universitárias naquela época, sobretudo, nas duas 

faculdades que ofereciam os dois únicos cursos jurídicos no país. A Faculdade de Direito de 

Pernambuco, hoje Faculdade de Direito do Recife (FDR), integrada à Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), e a Faculdade de São Paulo, hoje Faculdade de Direito da Universidade 

de São Paulo (FDUSP), vinculada à Universidade de São Paulo (USP). 

Eram nas reuniões dos grupos secretos de literatura que floresciam sentimentos de co-

ragem para a luta contra as inconformidades do país. Escritos literários de Castro Alves e To-

bias Barreto encorajaram jovens estudantes da Faculdade de Direito de Pernambuco. Do 

mesmo modo, na Faculdade de São Paulo, nomes como Prudente de Morais, Campos Sales e 

Afonso pensa encontraram na literatura, mais especificamente na poesia, uma forma de expor 

críticas direcionadas ao governo. “A poesia social devolveu, numa sequência lógica, os estu-

dantes a política, na qual passariam, daí em diante, a assumir posições cada vez mais diver-

gentes das que defendiam o governo” (POERNER, 2004, p.63). 

A criação das primeiras instituições de ensino superior no país potencializaram as lutas 

políticas dos estudantes, uma vez que as universidades passaram a funcionar como espaços de 

debate e construção do pensamento crítico. Como já mencionado acima, as produções literá-

rias carregadas de críticas ao regime, assim como as leituras das ideias revolucionárias euro-

peias, sobretudo aquelas que orientaram a revolução Francesa, guiaram as lutas dos estudantes 

no Brasil. 

É importante salientar, mesmo que de forma resumida, que, assim como as juventudes 

universitárias, algumas juventudes militares também foram responsáveis por alguns episódios 

de participação política no período anterior aos anos 40. Sublinha-se aqui o ato de rebeldia 
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protagonizado em 1888 pelo jovem Euclides da Cunha, aluno da escola militar de cadetes da 

Praia Vermelha, localizada na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Em um gesto de indisciplina, Eu-

clides deu alguns passos à frente destacando-se de sua companhia, ao mesmo momento em 

que prestava continência ao então Ministro da Guerra, o conselheiro Tomas Coelho, jogou o 

sabre ao chão e começou a proferir palavras de apoio às lutas a favor da República. 

Além deste ato de rebeldia individual protagonizado pelo Jovem Euclides da Cunha, 

algumas juventudes militares se rebelaram ao declarar apoio à revolta popular contrária à va-

cinação obrigatória de prevenção a varíola em 1904, historicamente conhecida como Revolta 

de Vacina. Além desta rebelião, há de se destacar o movimento de contestação militar aconte-

cido seis anos após a revolta da vacina. Em 1910, jovens marinheiros insatisfeitos com as pu-

nições físicas fundamentadas na ordem e hierarquia militar, resolveram se rebelar aos castigos 

físicos a eles dirigidos, na maioria das vezes através de chibatadas.  

Esses atos de rebeldia e contestação se constituem como um marco na história da par-

ticipação social e política das juventudes militares no país, uma vez que, para Poerner (2004), 

as revoltas das juventudes militares se colocam como um fato histórico pela coragem dessas 

juventudes em lutar contra os problemas do país, não temendo as duras punições característi-

cas das organizações militares. 

Após 1937, com a fundação da União Nacional dos Estudantes (UNE), dá-se início a 

uma nova fase na história da participação política das juventudes brasileiras. Foi a partir da 

UNE que o movimento estudantil brasileiro assumiu um corpo mais coeso, adquirindo uma 

articulação e organização a nível nacional. Para Poerner (2004), as organizações universitárias 

anteriores a UNE apresentavam problemas como falta de articulação e organização permanen-

te. Por conta disso, a participação política dos estudantes nesses movimentos era por vezes 

limitada a transitoriedade em que esses movimentos atuavam, pois, muitos movimentos polí-

ticos juvenis nasciam e morriam rapidamente. 

Nascida na antiga Casa do Estudante do Brasil, a UNE logo realizou o seu primeiro 

congresso no mesmo ano de sua fundação (1937). Na ocasião, jovens delegados de várias 

instituições de ensino superior do país se reuniram na escola de Belas Artes do Rio de Janei-

ro/RJ. Essa reunião estudantil tinha com objetivo consolidar aquela que viria a ser a maior 

entidade de representação estudantil do Brasil. 

Há de se ressaltar que as reuniões acontecidas no primeiro congresso da UNE conse-

guiram estabelecer uma organização do movimento estudantil a nível nacional nunca vista na 

história da participação política dos estudantes brasileiros. Tal organização possibilitou a cria-

ção de uma estrutura organizacional capaz de reunir no segundo congresso da UNE, realizado 
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em abril de 1938, “cerca de 80 associações universitárias e secundaristas da maioria dos esta-

dos, destacando-se também a presença de vários professores, estudantes, e até mesmo um 

representante do ministro da Educação” (POERNER, 2004, p.127). 

O primeiro grande ato de expressão política realizado pela entidade foi uma passeata 

realizada como forma de protesto dos estudantes à declaração de apoio do então presidente 

Getúlio Vargas aos países do Eixo na segunda guerra mundial. Os estudantes saíram às ruas 

no dia 4 de julho de 1942, promovendo aquela que seria uma das mais expressivas passeatas 

protagonizadas pelo movimento estudantil brasileiro. Além dessa passeata, um mês depois, 

mais especificamente no dia 12 de Agosto, estudantes decidiram ocupar a sede do clube Ger-

mânia, após não obterem resposta de Vargas sobre um pedido formal de cessão do prédio que 

se encontrava desativado. A partir daquele momento, a UNE passava a ter a sua primeira sede. 

No entanto, o clube Germânia não permaneceu muito tempo sobre administração da 

UNE. O clima de tensão que se estabeleceu ente a UNE o Estado Novo se intensificava com a 

proposta de criação da “Juventude Brasileira”. A juventude Brasileira consistia em uma orga-

nização que seguia o modelo da Juventude Fascista Italiana. Segundo Poerner (2004, p. 155), 

“desde muito tempo que o Estado Novo pretendia fundar a Juventude Brasileira, nos moldes 

da arregimentada por Mussolini”. 

Além de criar a Juventude Brasileira, o então Ministro da Educação, Ricardo Capane-

ma, através da portaria 255, publicada no dia 1 de abril de 1943, dava total poder de decisão à 

Juventude Brasileira sobre como gerir o clube Germânia, sede da UNE. Com essa ação, o 

ministro Capanema, além de colocar em choque duas entidades de representação dos estudan-

tes que compartilhavam de concepções ideológicas totalmente distintas, também promoveu a 

primeira sanção da UNE, destituindo da entidade a administração e propriedade do referido 

clube. 

Como forma de protesto a essa decisão, o presidente da UNE na época, o estudante 

Hélio de Almeida, resolveu renunciar ao cargo escrevendo uma carta de repúdio à ação reali-

zada pelo Ministro Capanema. Com isso, o presidente da UNE tentava criar um fato político 

que pudesse fazer com que a portaria 255 fosse revogada. O objetivo de Hélio de Almeida foi 

alcançado, vez que a revogação veio a acontecer após alguns dias. No entanto, o Ministro da 

Educação exigiu o afastamento do estudante da presidência da UNE. 

Dois anos depois, em 1945, acontece outro episódio de repressão ao movimento estu-

dantil, nesse caso, constituindo-se como uma infeliz página na história da participação política 

das juventudes no Brasil. A morte do estudante Pernambucano Demócrito de Souza Filho, 

assassinado com um tiro na testa na Praça da Liberdade, área central do Recife, criou um cli-
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ma de revolta no país, fazendo com que várias organizações do movimento estudantil, que 

naquele momento encontravam-se desarticuladas, voltassem a se unificar na luta contra as 

atrocidades cometidas pelo governo militar. 

Após a derrubada do Estado Novo, a UNE passou a orientar sua atuação nas questões 

ligadas a situação social e econômica do país. Durante a Quarta República, a UNE passou a se 

dedicar a participar nas campanhas a favor da criação da Petrobrás, uma das reivindicações da 

campanha “O petróleo é nosso”. 

Outro fato que merece destaque é a luta política entre as juventudes pela presidência 

da UNE. O décimo segundo congresso da UNE, realizado em 1949 na Bahia/BA, foi o pri-

meiro em que se teve uma disputa ideológica entre grupos de estudantes progressistas e reaci-

onários pela presidência da instituição. Segundo Poerner (2004), vários estudantes reacioná-

rios se fizeram presentes no congresso, com o objetivo de ganhar a eleição para a diretoria da 

UNE, inclusive, trazendo para o evento grupos dispostos a recorrer à força física. No entanto, 

o décimo segundo congresso da UNE elegeu, mais uma vez, um socialista para a Presidência 

da organização. 

A vitória de grupos estudantis com orientações políticas de “direita” aconteceu em 

1949, com a eleição de Paulo Egydio Martins a Presidência da União Metropolitana de Estu-

dantes, que ficava alocada no Distrito Federal. Tal feito se colocou como histórico, uma vez 

que nunca na história do movimento estudantil houvera uma administração de estudantes “di-

reitistas”. Essa vitória de Paulo Egydio possibilitou que, em Junho de 1950, por meio da re-

presentatividade e força política, o mineiro Olavo Jardim Campos acabasse sendo eleito pre-

sidente da UNE. 

O período de presidência e gestão da UNE por meio de grupos “direitistas” compreen-

deu os anos de 1950 a 1956. Autores como Poerner (2004) e Mendes Júnior (1982) ressaltam 

a constatação de um considerável decréscimo nos níveis de participação política estudantil 

nesse período, resultado de um processo de aliciamento das lideranças estudantis da UNE 

realizado pelo Ministro da Educação. 

Após 1956, com a eleição de João Batista, a UNE volta a participar ativamente no ce-

nário político brasileiro. O aumento do preço das passagens dos bondes na cidade do Rio de 

Janeiro fez com que a expressiva participação da corrente mais progressista da UNE voltasse 

a ganhar força política dentro da organização estudantil. Além dessa participação, também se 

destacam as produções de dois documentos, a Declaração da Bahia e a Carta do Paraná, am-

bos de grande importância no processo de reestruturação do movimento estudantil. 
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A Declaração da Bahia foi um documento criado a partir das discussões efetuadas no 

1° Seminário Nacional da Reforma Universitária, realizado pela UNE em Salvador/BA. Co-

mo se pode perceber pelo nome do seminário, o tema da reforma universitária foi o escolhido 

como central para o evento. Por conta disso, a Declaração da Bahia versava sobre pontos refe-

rentes ao processo de reestruturação das universidades brasileiras. Mais especificamente, es-

tavam presentes no documento reivindicações como a oferta do ensino público em todos os 

graus; a democratização do ensino público a ser promovida através da abertura das universi-

dades para as camadas mais vulneráveis socialmente; a autonomia universitária; a reestrutura-

ção do plano de carreira docente; políticas de assistência social aos estudantes de baixa renda, 

e a participação dos estudantes nas decisões administrativas. 

No caso da Carta do Paraná, o documento foi produzido a partir dos debates cometidos 

no 2° Seminário Nacional da Reforma Universitária, realizado em Curitiba. Além do tema da 

reforma universitária, o segundo seminário também foi marcado pelas críticas dos jovens es-

tudantes ao funcionamento das universidades brasileiras. 

A produção desses dois documentos possibilitou a retomada da fase democrática da 

UNE, uma vez que, tanto a Declaração da Bahia quanto a Carta do Paraná, nascem da criati-

vidade e organização do movimento estudantil na realização do primeiro e segundo seminário 

nacional da reforma universitária. Esse esforço precisa ser valorizado, posto que grande parte 

dos problemas levantados nesses dois seminários já haviam sido destacados no 2° Congresso 

Nacional de Estudantes realizado em 1938. 

A reivindicação da participação estudantil nas decisões administrativas universitárias 

se transportara dos papéis que compunham a Declaração da Bahia e a Carta do Paraná para as 

ruas. Em 1962, tem-se início a Greve de um terço, movimento grevista estudantil que exigia o 

direito a participação de um terço dos estudantes nos órgãos responsáveis pelas decisões ad-

ministrativas das faculdades e universidades. Mesmo não saindo vitorioso, o movimento estu-

dantil conseguiu mais uma vez resgatar a cultura política de participação em massa.  

Além disso, segundo Poerner (2004), o movimento, mesmo não alcançando seus obje-

tivos, contribuiu bastante para a organização do movimento estudantil universitário, uma vez 

que aumentou a consciência política dos estudantes e sensibilizou a opinião pública sobre os 

problemas das universidades brasileiras. Essa restruturação seria de grande importância para 

os próximos anos, tendo em vista o cenário de repressão e perseguição que o movimento es-

tudantil enfrentaria durante a ditadura militar. 

A partir de 1964, a história da participação política das juventudes foi marcada por um 

infeliz período de suspensão de direitos políticos durante o regime militar. A suspensão dos 
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direitos políticos iniciou-se com a publicação do Ato Institucional n° 2 (AI-2), em 27 de de-

zembro de 1965. Tal mecanismo institucional extinguiu a possibilidade de participação políti-

ca através do principal espaço convencional de participação, os partidos políticos, uma vez 

que “o ato reabria a temporada de cassações, diluía o Supremo Tribunal Federal, lesava o 

Congresso, extinguia os partidos políticos e acabava com a eleição direta como forma de es-

colha do presidente da República” (GASPARI, 2003, p. 175-176). 

Três anos depois, é publicado o Ato Institucional número 5 (AI-5), baixado no dia 13 

de dezembro de 1968. O AI-5 legitimou a repressão aos cidadãos que se posicionavam contra 

o regime militar, visto que proibiu toda e qualquer manifestação de caráter político, inclusive, 

cassando direitos políticos fundamentais como o voto, a liberdade de expressão e a utilização 

do Habeas corpus, instrumento comumente utilizado por advogados para solicitar a liberdade 

de presos políticos. De maneira geral, “o AI-5 representou enorme retrocesso político na his-

tória do Brasil, um duro golpe para o pouco de liberdade que ainda restava, tendo-se assim o 

sensível endurecimento do regime militar” (POERNER, 2004, p.275). 

Além da restrição aos partidos, várias organizações estudantis foram postas na clan-

destinidade, tendo em vista que o movimento estudantil rapidamente assumiu a posição de 

contestação ao regime militar desde o golpe de 1964. Infelizmente, muitas das lutas juvenis 

foram combatidas com excessos pelos militares, de maneira que as prisões ilegais, os desapa-

recimentos, e as sessões de tortura eram ordinariamente realizadas contra os estudantes. 

Segundo Poerner (2004), a repressão aos partidos políticos que contestavam o regime 

foi legalizada com a edição do Ato Institucional n°2 (AI-2), vez que o mesmo foi responsável 

pela extinção de 13 partidos políticos. Por sua vez, o principal mecanismo “legal” utilizado 

para reprimir a atuação do movimento estudantil foi a Lei 4.464, sancionada pelo então presi-

dente Humberto de Alencar Castelo Branco. 

A lei número 4.464, também conhecida como Lei Suplicy de Lacerda, publicada pelo 

então Ministro da Educação, Flávio Suplicy de Lacerda, dispunha sobre as formas de repre-

sentação dos estudantes, dando providências sobre como essas entidades deveriam se organi-

zar, uma clara tentativa de normatização das ações políticas dos estudantes. Para Poerner, essa 

lei foi o principal meio “legal” utilizado pelo regime para silenciar as atuações dos jovens 

estudantes, uma vez que 

                             

a lei visou, especialmente, à extinção do movimento estudantil. Para acabar com a 

participação política, a lei procurou destruir a autonomia e a representatividade do 

movimento, deformando as suas entidades em todos os escalões, ao transformá-las 

em meros apêndices do Ministério da Educação, dele dependentes quanto a verbas e 

orientação (POERNER, 2004, p.212). 
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Além da Lei Suplicy de Lacerda, outros decretos de lei foram responsáveis por colocar 

importantes órgãos de representação estudantil na clandestinidade, assim legitimando, várias 

ações que tinham como objetivo enfraquecer as lutas protagonizadas pelos jovens estudantes. 

Publicado no dia 28 de fevereiro de 1967, o decreto de lei número 228, intitulado como “Re-

formula a organização da representação estudantil e dá outras providências”, foi uma das 

ações “legais” utilizadas pelo governo militar para desmobilizar as juventudes que atuavam 

através do movimento estudantil universitário. Ou seja, a publicação desse decreto de lei tinha 

como objetivo principal normatizar as ações políticas dos jovens estudantes brasileiros, uma 

vez que “o movimento estudantil da época se constituía como uma das principais forças de 

oposição ao regime, que propagava a ideia de que ‘ser estudante equivalia a ser subversivo’” 

(POERNER, 2004, p. 201). 

O decreto de lei 228 revogava a lei 4.464 (Suplicy de Lacerda). No entanto, é impor-

tante destacar que tal revogação não tinha como objetivo excluir algumas dessas “providên-

cias” propostas pela lei 4.464, mas sim, incorporar outras “providências” que tinham como 

objetivo aumentar a fiscalização, controle e perseguição das organizações de representação 

estudantil. 

Dentre as novas restrições aos movimentos estudantis publicadas no decreto de lei 

228, salienta-se o não reconhecimento dos diretórios estaduais e do Diretório Nacional de 

Estudantes como órgãos de representação estudantil. Sem dúvida, essa medida se constituiu 

como uma das medidas mais drásticas a organização dos movimentos estudantis a nível local, 

regional e nacional, tendo em vista que várias organizações estaduais passaram a atuar na 

clandestinidade, sendo criminalizadas importantes atuações políticas, que aconteciam de for-

ma descentralizada em vários estados do país. Dessa maneira, ao serem tidas como organiza-

ções clandestinas, as organizações passaram a ser enquadradas como espaços de subversão à 

ordem social, legitimando-se perante o uso da lei as ações de perseguição, prisão e tortura 

cometidas contra os estudantes pelas forças policiais de vários estados brasileiros. 

É importante lembrar que o não reconhecimento dos diretórios estaduais e do diretório 

nacional dos Estudantes como espaços legítimos de representação estudantil aconteceu no 

mesmo período em que se registrava a participação dos jovens, a partir de atos pontuais pro-

movidos por alguns movimentos locais. 

No dia 23 de setembro de 1966, vários estudantes que tinham ocupado o prédio da Fa-

culdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, localizado no campus da 

Praia Vermelha, foram espancados por agentes da polícia do Exército. Em salvador/BA, o 
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aparelho repressor do Estado era utilizado pelo então governador, Lomanto Júnior, para per-

seguir estudantes universitários baianos. Em Recife/PE, movimentos como Travessia, Atuação 

em Luta, e Correnteza, ao assumirem um posicionamento contrário ao governo militar, foram 

duramente perseguidos pelo Governador do estado de Pernambuco, Paulo Guerra. Destacam-

se também o somatório de forças dos estudantes universitários recifenses às lutas camponesas 

acontecidas no estado de Pernambuco. 

Dois dias após a publicação do Decreto de Lei nº 228, foi publicado em 26 de feverei-

ro de 1967 o Decreto de Lei 477. Tal decreto definia as infrações disciplinares praticadas por 

professores, alunos, funcionários ou empregados de estabelecimentos de ensino público ou 

particular. Sanções legais que deveriam ser impostas aos professores, alunos, funcionários ou 

empregados que ousassem desrespeitar as medidas impostas pelo Decreto de Lei 228. 

Ou seja, o decreto de lei 477 limitava o direito de luta das categorias docentes, dos 

funcionários e dos empregados das instituições, visto que o inciso I do artigo primeiro tinha 

como objetivo proibir a deflagração de qualquer movimento grevista. Seguindo a mesma lógi-

ca de proibição, o inciso III também cerceava o direito de manifestação dos professores, alu-

nos, funcionários e empregados, uma vez que o inciso proibia a participação em movimentos 

“subversivos” como passeatas, desfiles ou comícios. 

O processo de clandestinidade, no qual foram inseridos os partidos políticos e os espa-

ços de representação estudantil, criminalizou as atuações políticas das juventudes nesses con-

vencionais espaços de atuação. Diante desse movimento de criminalização, várias juventudes 

que compunham tanto os diretórios acadêmicos quanto os partidos políticos, sobretudo, os de 

esquerda, encontraram nas organizações revolucionárias armadas um espaço de luta mais ra-

dical contra a ditadura. 

 Várias organizações revolucionárias, inclusive, nasceram de dissidências de algumas 

juventudes que, mesmo compondo os quadros partidários, se posicionavam de forma crítica a 

algumas decisões tomadas pelos partidos políticos. O Movimento Revolucionário 8 de Outu-

bro (MR-8) constitui-se como um exemplo concreto para tal afirmação. O MR-8, por exem-

plo, nasce da divergência de algumas juventudes comunistas que fomentavam duras críticas à 

política de conciliação de classes na proposta de aliança com a burguesia nacional, bem como 

pela “passividade” do PCB frente ao regime militar. 

Além dos partidos políticos estarem sofrendo naquele momento um intenso processo 

de desestruturação organizacional por conta da clandestinidade no qual foram inseridos, esses 

convencionais espaços de atuação política também passavam por um intenso processo de de-

sestruturação de suas bases sociais, uma vez que alguns atores políticos que compunham as 



41 

 

bases desses partidos encontravam-se insatisfeitos com a direção desses agrupamentos, expli-

citando divergências quanto a gestão e a não existência de uma oposição política ao regime 

militar. 

No que diz respeito ao caso das organizações ligadas ao movimento estudantil, a clan-

destinidade, na qual foram submetidos os convencionais espaços de participação política dos 

jovens estudantes, fez com as juventudes ou se entregassem ao silêncio ou se engajassem na 

luta armada. A maioria das organizações que ainda discutiam alternativas pacíficas para a 

transformação social e para reconquista da democracia ficaram sem alternativas, algumas ti-

veram todas as suas atividades paralisadas, enquanto outras, ao serem forçadas a uma mudan-

ça de tática e estratégia, assumiram uma política de enfrentamento ao regime, orientada pela 

luta armada, como bem demonstra Poerner. 

                            

Sem condições sequer para se reunirem nos colégios e universidades, muito menos 

para saírem às ruas em passeatas, os mais inconformados começaram a se agrupar e 

a ser arregimentados em organizações de luta armada. E partiram para uma guerra 

adulta, única forma de participação política que  lhes restara. E único caminho que 

acreditavam poder conduzi-los à libertação do seu povo (POERNER, 2004, p.276). 

 

Foi o AI-5 que realizou o fechamento do Congresso Nacional, a extinção dos únicos 

dois partidos existentes (ARENA e MDB), assim como colocou em situação de clandestinida-

de os ainda existentes espaços do movimento estudantil. Ao fazer isso, passou a vigorar o 

mais intenso período de exceção de direitos sociais e políticos no país. Diante de todo esse 

cenário de exceção, o ingresso na luta armada se constitui como uma alternativa “necessária” 

de oposição ao regime para alguns jovens do movimento estudantil. 

Dessa maneira, a radicalização passou a se fazer presente nos movimentos revolucio-

nários armados. Destacaram-se como movimentos de oposição ao regime nesse período a 

Ação Popular (AP), a Política Operária (POLOP), o Movimento Revolucionário 8 de Outubro 

(MR-8), e a Aliança de Libertação Nacional (ALN). Inclusive, esses dois últimos movimen-

tos, o MR-8, formado por um grupo de jovens radicais dissidentes do PCB, em parceria com 

dois “companheiros” da ALN, foram os responsáveis pelo histórico sequestro do Embaixador 

norte americano Charles Burke Elbrick, residente na cidade do Rio de Janeiro/RJ. 

Essa façanha criou um ambiente político favorável aos movimentos de guerrilha urba-

na armada no país, uma vez que encorajaram as juventudes que escolheram a luta armada 

como forma de luta contra o regime militar. Em seu livro O que é isso companheiro?, Fernan-

do Gabeira, um dos jovens que compunha o MR-8, relata a chegada do embaixador à residên-
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cia alugada como cativeiro. É perceptível na fala do jovem revolucionário um sentimento mis-

to de surpresa, descrença e orgulho da realização do sequestro. 

 

Lembro-me de descer correndo as escadas da casa, de abrir a porta da garagem, de 

fechar rapidamente a porta da garagem, de olhar o fundo da kombi esverdeada e ver 

ali, meio embrulhado num saco, o homem e a cara larga do homem. Dentro da kom-

bi as pessoas sorriam discretamente, orgulhosas. Encostei-me um pouco na parede e 

disse em voz alta. "Meu Deus, sequestramos o embaixador do Estados Unidos." 

(GABEIRA, 2009, p.46) . 

 

Além do sequestro do Embaixador dos Estados Unidos ter colocado em evidência in-

ternacional a luta dos grupos revolucionários, o mesmo foi realizado com a finalidade de soli-

citar a liberdade de 15 presos políticos. A grande maioria desses presos se encontrava nas sa-

las de tortura do Departamento de Ordem Política e Social do Rio de Janeiro (DOPS/RJ), lo-

calizado na esquina da Rua da Relação com a Rua dos Inválidos, no Centro da cidade. Além 

da lista com o nome de alguns presos políticos que deveriam ser libertados, também foi solici-

tada a leitura de uma carta manifesto contra o regime nos principais veículos de informação 

do país. 

A informação da libertação de presos políticos que foram enviados ao México fez com 

que os jovens se organizassem para a libertação do Embaixador sequestrado. Essa libertação 

mais uma vez evidenciou a criatividade daqueles jovens, uma vez que foi concluída logo após 

o término de uma partida de futebol realizada no estádio do Maracanã. Dessa maneira, tanto o 

embaixador como os jovens sequestradores se misturaram perante a multidão que saía do es-

tádio. No entanto, o setor de inteligência policial passou a realizar uma grande investigação 

para capturar os sequestradores. Desse modo, a reclusão social passou a ser uma obrigação 

para todos aqueles que participaram do sequestro do Embaixador, como relata Fernando Ga-

beira. 

 

Depois do sequestro do embaixador americano, caímos na mais profunda clandesti-

nidade. Usávamos um termo para isso: entrar na geladeira. Aqueles que se queima-

ram com a ação, umas cinco pessoas, ficariam durante alguns meses dentro de casa, 

sem sair para nada, exceto, naturalmente, para fugir da polícia (GABEIRA, 2009, 

p.63). 

 

Após alguns meses, os protagonistas desse acontecimento histórico, o primeiro seques-

tro de um Embaixador, foram presos e torturados pelas forças policiais. A forte perseguição 

aos movimentos revolucionários após o sequestro fez com que muitos jovens abandonassem a 

luta armada como forma de atuação política. As perseguições, prisões, mortes e sessões de 
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tortura desmobilizaram várias organizações atuantes pelo viés da guerrilha armamentista ur-

bana. 

Outro fato que merece destaque é o surgimento das primeiras autocríticas de alguns 

grupos de guerrilha armada. Segundo Gorender (1987), a partir de 1969 alguns movimentos 

revolucionários iniciaram um movimento de autocrítica às ações de assaltos a bancos que fi-

nanciavam as organizações, sobretudo, pelo fato da exposição pública nesses atos comprome-

teram as identidades pessoais dos guerrilheiros. Ainda segundo o autor, a clandestinidade na 

qual foram postas as organizações de esquerda, somada as dificuldades financeiras de prosse-

guir com o movimento, desmobilizaram essas organizações.   

Além disso, Gorender (1987) destaca que as ações protagonizadas por muitos desses 

grupos não tinham o apoio da população, especialmente das classes médias e populares, sendo 

muitas vezes ignoradas pela população em geral. Com isso, as denúncias das torturas realiza-

das pelos agentes do DOPS não despertavam sentimentos de compaixão da população, seja 

pela falta de informação ou pela indiferença de um segmento populacional que não se impor-

tava com ações promovidas por essas organizações. 

Para Daniel Reis Filho (1990), tal fenômeno pode ser explicado pela inflexão política 

dos movimentos de esquerda, sobretudo pela falta de conhecimento teórico, e, consequente-

mente sem um projeto do ponto de vista social e econômico que deveria ser desenvolvido no 

país, capaz de incluir dentro dessa revolução a base social proletária brasileira. “Os comunis-

tas brasileiros liam as ‘orientações’ externas com o auxílio de ‘chaves próprias’, para atender 

suas necessidades específicas” (REIS FILHO, 1990, p.18).  

Ou seja, a defesa de uma revolução no Brasil mais se aproximava de uma experiência 

de oposição ao regime militar do que propriamente um projeto de transformação social. Por 

conta disso, ao perderem seus militantes, os movimentos não conseguiram se sustentar, vez 

que não tiveram uma base social que estivesse de acordo com a estratégia da luta revolucioná-

ria armada, sendo, assim, incapaz a renovação dos quadros que compunham esses movimen-

tos de guerrilha urbana. 

No caso das repressões aos movimentos estudantis, vale destacar a morte do estudante 

paraense Edson Luís de Lima Souto, assassinado pela polícia enquanto almoçava no restau-

rante Calabouço, local de encontro de vários estudantes universitários no centro do Rio/RJ. A 

truculência com a qual as tropas militares adentraram no estabelecimento, assim como a falta 

de justificativa plausível para a operação demonstram a situação de vulnerabilidade em que se 

encontravam as juventudes universitárias brasileiras. O simples fato de ser estudante, inde-
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pendente de fazer parte de alguma organização ligada ao movimento estudantil, já justificava 

ações de repressão, prisão e assassinato por parte das forças policiais. 

No que se refere ao assassinato de Edson Luís, Segundo Poerner (2004), a polícia jus-

tificou o deslocamento das tropas militares ao local por conta de uma denúncia de que ali es-

tava acontecendo uma reunião de estudantes que preparavam uma passeata pelas ruas do cen-

tro do Rio de janeiro, sendo a embaixada dos Estados Unidos um dos pontos desse trajeto. A 

justificativa para o disparo se deu pelo fato da Polícia estar inferiorizada em potência de fogo. 

Ou seja, o general desconstruiu os conceitos de poder de fogo, já que bandejas, garfos e facas 

(armas brancas), segundo o superintendente, se constituíam como armas mais poderosas que 

as armas de fogo portadas pelos policiais que participaram dessa ação. 

No enterro do jovem estudante de 18 anos, milhares de pessoas se fizeram presente, a 

tristeza e a revolta eram perceptíveis nas falas dos estudantes durante o velório, acontecido na 

noite do dia 28 de março de 1968. “Quando o corpo baixou à sepultura, as mais de 50 mil 

pessoas que lograram acesso ao interior da necrópole ouviram o solene juramento prestado 

por milhares de jovens ‘Neste luto, começou a luta’” (POERNER, 2004, p.266). 

A morte de Edson Luís ligou o sinal de alerta para o movimento estudantil, elegendo 

este infeliz acontecimento como estopim de uma onda de criminalização dos estudantes que 

se posicionavam contra o regime militar de forma pacífica. Por conta disso, o movimento es-

tudantil como um todo passou a radicalizar nas palavras e nos atos. Segundo Poerner, 

                          

como saldo extraordinariamente positivo e importante, restou, de todos esses acon-

tecimentos, a constatação de que a morte de Edson Luís levou os estudantes a procu-

rarem a integração com o povo. É claro que essa atitude foi facilitada pelo clima 

emocional criado no país após o assassinato – que incutiu ânimo de participação em 

amplos setores da população –, embora os jovens tivessem de enfrentar enormes di-

ficuldades, como o nível inferior de organização desses setores. Só mesmo a maturi-

dade demonstrada por alguns líderes estudantis propiciou a superação de tais pro-

blemas (POERNER, 2004, p.266). 

 

O assassinato de Edson Luís, portanto, pode unificar as juventudes com os outros seto-

res da sociedade. A comoção nacional fez com que os movimentos estudantis contestadores 

do regime militar saíssem do limbo em que se encontravam, voltando a unificar forças com 

outras camadas sociais. Assim, a morte de Edson Luís se constituiu como um marco na histó-

ria, posto que seu assassinato conseguiu trazer para o campo político pessoas e setores da so-

ciedade que se mantinham apáticos perante as atrocidades cometidas pelo regime. 

Passado esse doloroso período histórico, o processo de redemocratização do país foi 

levemente iniciado com o restabelecimento do pluripartidarismo em 1979, e com a anistia 
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concedida aos acusados de crimes políticos no mesmo ano. Há de se destacar também a reti-

rada da situação de clandestinidade dos movimentos de representação estudantil, sendo mar-

cante o processo de reconstrução da UNE, no cenário político brasileiro nos anos posteriores. 

Nos anos 80, o movimento estudantil inicia seu processo de reorganização. No que se 

refere aos fatos históricos que marcaram esse processo, destaca-se a participação não só das 

juventudes, mas de outras categorias sociais na campanha “Diretas já!”, movimento que con-

seguiu mobilizar milhões de pessoas em todo o país para a aprovação da famosa Emenda 

Dante de Oliveira. Tal Emenda Constitucional restituía o voto direto para Presidente da Repú-

blica Federativa do Brasil. 

A constituição de 1988, atual carta Magna do Brasil, congrega os direitos adquiridos 

com o processo de abertura política do país após os vinte e um anos de Ditadura militar 

(1964-1985). Elaborada através de uma Assembleia Constituinte, a nossa Carta Magna garan-

te um conjunto de direitos e liberdades invioláveis, além de garantir ideais progressistas para a 

construção de uma República Federativa do ponto de vista democrático e inclusivo. O prota-

gonismo político das juventudes no movimento estudantil, em especial através da UNE, volta 

às ruas nos primeiros anos da década de 1990, mais especificamente em 1992, para exigir o 

Impeachment do então Presidente Fernando Collor de Mello. 

A partir dessa análise realizada na primeira secção desse segundo capítulo, podemos 

perceber que, tanto os partidos políticos como os espaços ligados ao movimento estudantil, 

têm se colocado como os principais lugares de atuação política das juventudes. No entanto, é 

preciso destacar que mesmo participando politicamente em espaços convencionais, as juven-

tudes brasileiras, mesmo antes da fundação da UNE em 1937, já utilizava formas e modalida-

des de participação não convencionais, como protestos, passeatas, ocupações de prédios. Ou 

seja, as juventudes utilizavam das formas e espaços convencionais, classificadas por Milbrath 

(1965), e também de formas de participação política não convencionais, classificadas por 

Barnes e Kaase (1979). 

Isso significa dizer que, historicamente, as juventudes brasileiras participam politica-

mente através do voto, se filiam a um determinado partido, compõem as gestões no movimen-

to estudantil, usam distintivos político seja do partido ou do movimento estudantil, contribu-

em financeiramente para o funcionamento dos partidos e do movimento estudantil, ocupam 

cargos públicos nesses espaços, participam de debates, comícios e reuniões em que acontecem 

discussões de natureza política, dentre outras formas de participação classificadas por Mil-

brath (1965) como formas convencionais de participação. 
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Da mesma maneira, as juventudes brasileiras participam politicamente através das 

modalidades de protesto, manifestação, passeatas, atos de revolta, manifestações de rua popu-

lares, fechamento de vias públicas, ocupações de prédios públicos, boicotes, dentre outros. 

Destaca-se aqui a passeata realizada pelos universitários em oposição às declarações de apoio 

do então Presidente Vargas aos países do eixo na segunda guerra mundial, a ocupação do pré-

dio Germânia, a realização da Greve de um terço. Ou seja, várias participações políticas das 

juventudes realizadas através das formas não convencionais. 

 

 

2.2 – As juventudes e as formas de participação política não convencionais no brasil 

 

 

A incorporação de outras modalidades de participação política nas produções teóricas 

sobre esse tema somente vem a ser trabalhada com mais propriedade em Political Action 

(Ação Política) publicado em 1979 por Barnes e Kaase. A publicação em 1979 traz os resulta-

dos de um estudo iniciado oito anos antes, 1971, sobre as formas de participação política uti-

lizada pelos cidadãos de cinco países - Áustria, Inglaterra, Holanda, Estados Unidos e Alema-

nha Ocidental. 

Para Ribeiro e Borba (2011), a grande contribuição do trabalho publicado por Barnes e 

Kaase (1979) está no fato dos teóricos reconhecerem a participação em protestos e manifesta-

ções como formas de participação política, as classificando como não convencionais. Ou seja, 

para além das modalidades de participação convencionais, os autores propõem uma ampliação 

das práticas de participação política ao definir como formas de participação não convencio-

nais, ações como: assinar um abaixo-assinado; participar de manifestações legais; participar 

de boicotes; recusar-se a pagar aluguel ou impostos; ocupar edifícios ou fábricas; bloquear o 

tráfego com demonstrações de rua; participar de Greves. 

Devido ao fato de discorrer pela primeira vez sobre as formas não convencionais de 

participação, Political Action se constitui como um marco teórico nos estudos sobre as formas 

de participação política, uma vez que, a partir da publicação dessa obra, outros estudos a to-

maram como referência. Dentre esses estudos, destacam-se as reflexões desenvolvidas por 

Verba, Schlozman e Brady, publicadas em 1995, na obra intitulada Voice and equality: civic 

voluntarism in american politics (Voz e igualdade: voluntarismo cívico na política america-

na). 
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 O destaque para essa produção justifica-se pelo fato de, pela primeira vez, a questão 

da participação política de caráter voluntário ser classificada como uma forma de participa-

ção, uma forma de participação política não convencional. Além disso, Segundo Ribeiro e 

Borba (2011), o estudo realizado pelos autores demonstra uma inovação, visto que, pela pri-

meira vez, são associadas duas formas de participação, a social e a política, como modalida-

des de participação. Ou seja, a multidimensionalidade de formas de participação propostas por 

Verba, Schlozman e Brady (1995), incorporou as modalidades de participações sociais como 

formas de participação política na sociedade. 

Como se pode perceber, no início desta sessão realizamos um diálogo com a literatura 

que tem discutido as contemporâneas formas de participação política, mormente aquelas clas-

sificadas como não convencionais, destacando a participação voluntária e a participação soci-

al. Quanto à participação política das juventudes no Brasil, como evidenciada na seção anteri-

or, sabe-se que as juventudes que compunham os partidos políticos e, sobretudo, o movimento 

estudantil, utilizaram de modalidades de participação não convencionais, como os protestos, 

as ocupações, as greves, as passeatas e as manifestações de rua. 

Segundo Ribeiro e Borba (2011), a publicação de Political Action em 1979 tomou co-

mo objeto de análise as históricas participações políticas das juventudes nos anos 60 e 70. Na 

França, jovens estudantes universitários protagonizaram em março de 1968 uma onda de pro-

testos. Nos Estados Unidos, a insatisfação das juventudes ganha força com a participação 

americana na guerra do Vietnã, em que centenas de jovens soldados americanos morriam dia-

riamente em uma guerra que para muitos não fazia sentido. 

Dentre os vários movimentos juvenis acontecidos nas décadas de 60 e 70, o movimen-

to Contracultural, também chamado de Contracultura, se constituiu como um dos mais ex-

pressivos da época. A realização de passeatas, atos de protestos, manifestações de rua, boico-

tes, ocupação e depredações, foram repertórios de ações políticas utilizadas pelas juventudes 

que compunham esses movimentos contraculturais. É importante destacar que muitas dessas 

juventudes não estavam engajadas em grupos anarquistas, sendo esse movimento composto 

por uma heterogeneidade de grupos juvenis, orientados por múltiplas questões de natureza 

social, ambiental, musical, artística e política. 

A utilização das formas de participação política não convencionais, sobretudo as que 

promovem “desacato” à ordem social, eram comumente utilizadas pelas juventudes, sobretu-

do as juventudes universitárias, no caso das manifestações acontecidas no mês de março de 

1968 na França. 
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Carlos Alberto Messeder Pereira (1983), em seu livro O que é Contracultura, explicita 

o perfil desses jovens que tomaram as ruas e utilizaram de algumas formas não convencionais 

de participação como protestos, manifestações, passeatas. 

 

Não se tratava da revolta de uma elite que, embora privilegiada, visasse uma redis-

tribuição da riqueza social e do poder em favor dos mais humildes. Nem de uma 

“revolta de despossuídos”. Ao contrário. Era exatamente a juventude das camadas 

altas e médias dos grandes centros urbanos que, tendo pleno acesso aos privilégios 

da cultura dominante, por suas grandes possibilidades de entrada no sistema de ensi-

no e no mercado de trabalho, rejeitava esta mesma cultura de dentro (PEREIRA, 

1983, p.15). 

 

Esses jovens, portanto, recusavam os valores impostos pela sociedade industrial, teci-

am críticas à cultura, à família, ao conformismo e até mesmo à impotência dos indivíduos 

perante esse quadro de alienação. Inspirados pelas ideais existencialistas, marxistas, anarquis-

tas e surrealistas, através de um comportamento social rebelde, buscavam mudar o mundo, 

valorizando as subjetividades individuais na luta contra o sistema. 

Segundo Inglehart e Wezel (2005), os valores pós-materialistas, desenvolvidos pelas 

juventudes universitárias dos anos 60 e 70, são resultado do contexto histórico desse período 

temporal. Uma geração que tinha nascido pós-segunda guerra mundial e não teria vivido perí-

odos de privação de liberdades sociais, políticas e econômicas. Pelo contrário. Esse período é 

marcado pela expansão das formas de se ler o mundo, sendo possível a contestação da ordem 

socioeconômica vigente, priorizando-se o desenvolvimento das vontades e realizações parti-

culares. 

As juventudes que estavam engajadas nos movimentos contraculturais, através de suas 

ideias e formas de organização próprias, buscavam cair fora do sistema, fugindo de uma soci-

edade doente. “Rompia-se com praticamente todos os hábitos consagrados de pensamento e 

comportamento da cultura dominante, realizando-se uma espécie de crítica selvagem a esta 

mesma cultura e sociedade ocidental” (PEREIRA, 1983, p.15). 

No caso do Brasil, a participação política das juventudes nos anos 60 e 70 foram con-

cretizadas para além dos espaços convencionais de participação do movimento estudantil. Até 

porque, como destacado na seção anterior deste segundo capítulo, a participação política das 

juventudes, a partir das formas não convencionais, antecede a fundação da UNE, em 1937. 

Afirma-se isto mediante o fato das lutas a favor do abolicionismo e pró-República, 

protagonizadas pelos jovens que compunham as oligarquias nacionais, assim como as partici-

pações das juventudes militares a favor da República, terem sido realizadas através de protes-
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tos, passeatas, manifestações de rua, boicotes e atos de rebeldia. Formas de participação clas-

sificadas por Barnes e Kaase (1979) como não convencionais. 

Além disso, a participação política das juventudes nos anos 60 e 70 não se deram úni-

ca e exclusivamente por meio dos partidos políticos e do movimento estudantil organizado. 

Outros espaços e agrupamentos juvenis possibilitaram a prática política a partir de espaços 

ligados a música, ao teatro, bem como ao mundo das artes, da literatura, dentre outros. 

Na esfera musical, ressalta-se o movimento Tropicália, também conhecido como Tro-

picalismo, fruto da Música Popular Brasileira (MPB), escolas musicais formadas por impor-

tantes compositores e intérpretes brasileiros que, através da música, explicitavam críticas ao 

regime militar. Como lideranças desses movimentos musicais, destacaram-se nomes como 

Caetano Veloso, Chico Buarque de Holanda, Gilberto Gil, Geraldo Vandré, Elis Regina, Raul 

Seixas. Ou seja, por meio das canções, que em suas letras continham mensagens subliminares 

contrárias ao regime militar, muitos cantores se posicionaram politicamente, usando a música 

como uma forma de participação política não convencional. 

A criação do Centro Popular de Cultura da UNE (CPC) em 1961, também se constitui 

como um marco na história da participação política das juventudes no Brasil, uma vez que 

este se colocava como um possível espaço de participação política para as juventudes, que não 

se sentiam representadas nos partidos políticos e nos convencionais espaços do movimento 

estudantil organizado. 

Segundo Berlinck (1984), O centro Popular de Cultura consistia em um movimento 

que reuniu um conjunto de jovens artistas que atuavam como dramaturgos, atores, composito-

res, cineastas, artistas plásticos, poetas. Essas juventudes tinham como objetivo elaborar uma 

cultura popular, uma oposição às expressões artísticas até então vigentes. Ainda segundo Ber-

linck (1984), a participação dessas lideranças se dava praticamente em cinco campos temáti-

cos, através do teatro, da música, do cinema, da literatura e de outras atividades diversas. 

Na obra O poder jovem, Artur Poerner define o Centro Popular de Cultura da seguinte 

maneira: 

 

Era a barbárie invadindo os salões delicados da cultura nacional. Não obstante, lá es-

tavam os germes do novo cinema político brasileiro, do novo teatro político brasilei-

ro, da nova música popular de protesto, enfim, de todo esse movimento cultural que 

depois dominaria a atualidade artística do país. E mais: nasceu ali um pensamento 

cultural novo que, vencendo o radicalismo inicial necessário, aprofunda a visão de 

uma arte brasileira e ao mesmo tempo universal, ampla em suas colocações filosófi-

cas e inquieta na procura de novos modos expressivos. O movimento de cultura po-

pular foi, sem dúvida, um fenômeno inesperado no processo cultural brasileiro: jo-

vens intelectuais e artistas voltam as costas para os círculos reconhecidos da vida 

cultural e artística, unem-se aos universitários numa entidade de massa, vão para os 
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sindicatos e as praças públicas buscar o diálogo com o povo e nesse esforço recolo-

cam para si e para os demais os problemas da arte (POERNER, 2004, p.184). 

 

Nesse sentido, o Centro Popular de Cultura da UNE vinha a se constituir como mais 

um campo de prática política das juventudes no Brasil, ampliando os campos de atuação para 

além dos convencionais espaços de participação no movimento estudantil - os diretórios aca-

dêmicos e os diretórios Centrais. Dessa maneira, o CPC possibilitou a participação política, 

através de formas não convencionais de participação. 

O teatro enquanto um dos eixos de produção de Cultura no CPC possibilitou a partici-

pação política das juventudes em outras formas e modalidades de participação, desenvolvendo 

uma espécie de teatro didático explicitado por Beltrot Brecht (1978), marxista, dramaturgo e 

diretor de teatro, que orientou os jovens nos campos políticos e teatrais do CPC. 

O campo da produção teatral, por exemplo, utilizava-se da ideia de um teatro de agita-

ção, em que eram produzidos espetáculos ligados a temas e acontecimentos polêmicos, a 

grande maioria referente às problemáticas sociais e políticas da época. Esses espetáculos eram 

apresentados em praças públicas, sendo muitos destes repreendidos pelas forças policiais. As-

sim, “o teatro passou a oferecer aos filósofos uma excelente oportunidade, oportunidade, ali-

ás, aberta apenas a todos aqueles que desejavam não só explicar como também modificar o 

mundo. Fazia-se filosofia; ensinava-se, portanto” (BRECHT, 1978, p.48). 

Com o decreto do AI-5 em 1968, o Centro Popular de Cultura da UNE também passou 

a atuar na clandestinidade. Ou seja, as mesmas restrições impostas aos espaços convencionais 

de participação dos estudantes, os diretórios acadêmicos e os diretórios centrais, também fo-

ram impostas aos campos da música, do teatro, do cinema e da literatura do Centro Popular de 

Cultura da UNE. 

Passado o período de suspensões durante o regime militar, os anos 80 são marcados 

pelo início do processo de abertura política e redemocratização do país. As discussões prota-

gonizadas pelas lideranças políticas e pelos movimentos sociais recolocaram na agenda públi-

ca temas tradicionais como a reforma agrária, a reconstrução dos movimentos sindicais, o 

pluripartidarismo, o movimento de diretas já, o movimento pela constituinte, entre outros.  

 Além dessas temáticas tradicionais, outras temáticas também foram introduzidas no 

debate político, iniciado nos anos 80 e consolidado na década de 90, Como demonstra Maria 

da Glória Gohn. 

 

O tempo passou, surgiram novos campos temáticos de luta que geraram novas iden-

tidades aos próprios movimentos sociais, tais como na área do meio ambiente, direi-

tos humanos, gênero, questões étnico-raciais, religiosas, movimentos culturais, etc. 
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Alguns movimentos transformaram-se em redes de atores sociais organizados, ou 

fundiram-se como ONGS, ou rearticularam-se com as novas formas de associati-

vismo que surgiram nos anos de 1990; outros entraram em crise e desapareceram; 

outros, ainda, foram criados com novas agendas e pautas, como as recentes manifes-

tações antiglobalização (GOHN, 2013, p.7). 

 

Novas temáticas, portanto, foram introduzidas na agenda pública do país, promoven-

do, assim, a ampliação dos campos de participação política. Essa ampliação se constitui como 

um fator positivo, uma vez que possibilita uma atuação em rede, estabelecendo-se parcerias 

entre diversos órgãos e entidades compostas por uma variedade de atores da sociedade civil 

organizada. Segundo Gohn (2013), esses espaços se orientam a partir de um tipo de relação 

social, em que os atores possuem objetivos específicos bem delimitados. Dessa maneira, con-

seguem estabelecer articulações que produzem resultados positivos tanto para os movimentos 

sociais quanto para a população de um modo geral. 

Diante disso, após a Constituição de 1988, com a garantia de direitos que constavam 

na agenda de vários movimentos sociais organizados no Brasil, as participações políticas por 

meio de protestos, passeatas e manifestações de rua tiveram um declínio no país, sendo mais 

utilizadas as formas de participação mais institucionalizadas, realizadas por meio de ações 

pontuais e mecanismos burocráticos entre as esferas públicas e privadas. Para Gohn (2013), 

nas décadas de 80 e 90, o cenário sociopolítico se transformou radicalmente, tendo-se um 

declínio de participação nas manifestações de rua. 

Alguns teóricos tentaram explicar esse movimento de declínio nas participações de 

rua, adjetivando as juventudes das décadas de 1980 e 1990 como apáticas e desinteressadas 

pela política. Muitas dessas afirmações sobre certa apatia e desinteresse juvenil pela política 

fundamentavam-se em comparações entre as diferentes participações das juventudes nas duas 

décadas anteriores, nos anos 60 e 70. 

Um movimento comparativo demasiado arriscado, tendo-se em vista os diferentes 

acontecimentos sociais e políticos nessas décadas. Na verdade, o que presenciamos no Brasil 

durante esse período foi a reconfiguração das formas de participação política, perfeitamente 

expostas por Gohn (2013). Após a conquista de algumas demandas, vários movimentos soci-

ais somaram esforços a algumas gestões públicas, ocupando, sobretudo os quadros técnicos, 

responsáveis pela fomentação de políticas públicas voltadas para a sociedade civil. 

Contudo, há de se destacar alguns acontecimentos de natureza política que registraram 

uma participação considerável da sociedade civil. Foi na década de 90, mais especificamente 

em agosto de 1992, que várias pessoas saíram às ruas de vários estados do país, exigindo o 

impeachment do então Presidente da República Fernando Collor de Mello. Na ocasião, o mo-
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vimento estudantil brasileiro também se colocou como protagonista nas manifestações de rua. 

A pintura dos rostos com tintas verde e amarela, simbolizando as cores do país, fez com que o 

movimento ficasse conhecido como “caras pintadas”. 

A partir de 2010, presenciamos um resgate das formas massivas de participação políti-

ca, sendo facilmente visualizadas nos vários movimentos de cunho social e político que acon-

teceram não só no Brasil, mas também em outros países. No entanto, essas participações mas-

sivas, apresentaram uma variável, presente nas sociedades contemporâneas, o advento da In-

ternet. 

As novas tecnologias de informação e comunicação (TICs) têm possibilitado a ampli-

ação das relações sociais entre os indivíduos. Esse processo de ampliação tem se colocado 

como um importante objeto de estudo nas ciências sociais, especialmente, pelo fato dessas 

novas tecnologias possibilitarem o surgimento de novos espaços de sociabilidade entre os 

jovens. Assim, esferas como política, religião, saúde, educação, artes e cultura também têm 

seus campos de desenvolvimento ampliados. Destaca-se a utilização dessa tecnologia pelos 

movimentos sociais contemporâneos. 

 Cada vez mais esses movimentos têm se apropriado das ferramentas tecnológicas para 

a criação de espaços virtuais responsáveis pela divulgação de suas causas, podendo, assim, 

recrutar novos adeptos e/ou simpatizantes, expandindo seu campo de alcance e, com isso, 

aumentando sua voz na sociedade. 

As manifestações acontecidas no ano de 2013, comumente consagradas pela literatura 

como “jornadas de junho”, se colocam como um exemplo concreto desse fenômeno de orga-

nização, articulação e mobilização política. A internet foi utilizada pelos manifestantes, como 

ferramenta de organização dos atos realizados em quase todos os estados do país. Através do 

Facebook, foram criados eventos virtuais para cada cidade, sendo informados dias, horários e 

locais em que os protestos aconteceriam. Além disso, as redes sociais, através dos aplicativos 

de compartilhamento de fotos e vídeos, possibilitaram tanto a divulgação das ações dos mani-

festantes quanto as várias denúncias sobre abusos de autoridade, exercidos pelos agentes de 

segurança pública. 

Além dessa capacidade de mobilização, a internet também tem possibilitado a partici-

pação política das juventudes em modalidades comumente classificadas como convencionais 

pela literatura. Ou seja, ações como votar, antes feita apenas presencialmente, hoje, podem ser 

realizadas de maneira virtual, como a participação em enquetes, eleições, concursos, entre 

outros. Da mesma maneira, através da internet é possível assistir e participar de comícios polí-

ticos, assembleias, realizar campanha política para determinado candidato, contribuir com 
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dinheiro para determinado partido ou candidato, se dedicar a uma campanha política, partici-

par de reuniões em que se tomam decisões políticas, e até mesmo solicitar contribuições em 

dinheiro para causas políticas. 

Todas as modalidades de participação listadas no parágrafo anterior foram elencadas 

por Lester Milbrath (1965), classificadas como formas convencionais de participação. Com a 

entrada em cena das novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICS), além da possi-

bilidade de participação política das juventudes em modalidades não convencionais, formas 

de participação antes tidas como convencionais tiveram suas plataformas ampliadas para o 

mundo virtual, realizando-se assim um processo de reconfiguração das formas de participa-

ção. 

As formas de participação convencionais e não convencionais não são contraditórias, 

pelo contrário, passam por um intenso processo de reconfiguração, em que, por vezes, se 

mesclam, se articulam, e se complementam. Contemporaneamente, assistimos a um processo 

de ressignificação das formas de participação política. Vários movimentos sociais idealizados, 

a partir de práticas libertárias e contestadoras, encontraram na Internet um espaço de prática 

política, sobretudo, orientados por valores anticapitalistas. 

Segundo Souza (2004), os movimentos anticapitalistas trazem em sua agenda de luta 

questões variadas, desde questões políticas nacionais e internacionais até as questões ligadas 

ao campo da ecologia. Quanto às juventudes que compõem esses movimentos, de maneira 

geral, são jovens que atendem ao chamado de grupos que orientam suas práticas a partir de 

ações diretas. São grupos independentes ligados a entidades e coletivos estudantis de orienta-

ção anarquista, socialista, e marxista. Além destes, também temos juventudes ambientalistas, 

sindicalistas, religiosos progressistas e ecologistas radicais. 

Ainda segundo o autor, o que tem chamado a atenção de vários estudiosos sobre esse 

tema são as formas de organização utilizadas pelas juventudes que compõem esses grupos. 

 

Individualmente, ou a partir do pertencimento a algum grupo de afinidade, esses jo-

vens se juntam numa espécie de rebelião aberta, mutante, definida e preparada cole-

tivamente. A novidade dessa forma de agrupar-se está na concepção política que vai 

sendo definida conforme cada Dia de Ação Direta que é organizado com fins de pro-

testos, ocupação do espaço público, bloqueio de algum evento ou acontecimento, 

etc. (SOUZA, 2004, p.459). 

 

Isto é, a organização se dá de forma horizontal, sem nenhuma relação hierárquica entre 

os atores políticos. Dessa maneira, potencializam-se as práticas políticas individuais, uma 

característica desses novos movimentos sociais. Assim, ações políticas passam a ser realizadas 
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sem nenhuma rigidez, ou dependência de autorização de todo um grupo. As decisões coletivas 

se resumem a um planejamento, uma preparação das ações realizadas em um campo mais 

macro na sociedade. 

No caso das juventudes anticapitalistas, a grande mídia comumente associa a imagem 

desses jovens ativistas com os atos de vandalismo praticados por alguns grupos em manifes-

tações de rua, a maioria deles, orientados por ideias anarquistas. No entanto, esses movimen-

tos juvenis anticapitalistas geralmente são abordados de maneira homogênea, reduzindo-se a 

imagem desses jovens anticapitalistas a vândalos, arruaceiros e marginais, responsáveis por 

depredações, incêndios e ataques às forças policiais. 

Seja por desconhecimento sobre a existência de vários tipos de movimentos anticapita-

listas, ou mesmo pela espetacularização midiática realizada pelos grandes veículos de infor-

mação, muitos desses movimentos são descriminados. Esse movimento de criminalização 

aconteceu recentemente no Brasil. Pela primeira vez, vimos nas manifestações de junho de 

2013, o aparecimento de grupos organizados a partir da ideologia Black Block, já presente em 

manifestações de rua acontecidas em alguns países da Europa, no final da década de 1970. 

 A ideologia Black Block (Bloco Negro) consiste em uma estratégia de se organizar ta-

ticamente dentro das manifestações. Manifestantes vestidos com roupas pretas, utilizando 

máscaras de gás, capuzes e luvas pretas ao mesmo tempo em que preservam suas identidades, 

formam um grande bloco, uma espécie de linha de frente nas manifestações. 

Segundo Francis Dupuis (2014), cientista político e estudioso dessa ideologia, essa 

forma de ação política surgiu na Alemanha Ocidental, no final da década de 1970, início da 

década de 1980, aparecendo pela primeira vez dentro do movimento Autonomen, contestador 

do uso das energias nucleares, e da existência de grupos neonazistas. Ainda segundo Dupuis 

(2014), contemporaneamente, a ideologia Black Block tem feito oposição ao capitalismo e a 

globalização, sendo comum a promoção de ações violentas contra espaços físicos de grandes 

multinacionais e bancos privados. 

No que se refere à ação política dessas juventudes que compõem esses movimentos 

sociais, comumente são utilizadas formas não convencionais de participação, seja através da 

ocupação das ruas, por meio de passeatas, protestos e manifestações, seja através dos espaços 

virtuais, como a internet. É importante destacar que essas formas não convencionais de parti-

cipação política têm possibilitado a constituição de uma nova cultura política juvenil. 
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CAPÍTULO 3 - O CASO DOS JOVENS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA 

GRANDE RECIFE 

 

 

Este capítulo traz os resultados da pesquisa realizada com jovens estudantes universi-

tários de seis instituições de ensino superior, públicas e privadas, localizadas na região metro-

politana da cidade do Recife/PE, também conhecida como Grande Recife. Foram seleciona-

dos de maneira aleatória, jovens estudantes de cada uma das seguintes instituições: Universi-

dade Federal de Pernambuco (UFPE); Universidade de Pernambuco (UPE); Universidade 

Católica de Pernambuco (UNICAP); Faculdade Boa Viagem (FBV); Faculdade Pernambuca-

na de Saúde (FPS); Faculdade Estácio do Recife (FIR) e Faculdade Maurício de Nassau 

(NASSAU). 

Através da análise das entrevistas, foi possível realizar um mapeamento dos espaços e 

formas de participação política utilizados pelos estudantes. Trabalhamos com duas tipologias 

de espaços e formas de participação, os convencionais (partidos políticos, sindicatos, entida-

des de classe, diretórios acadêmicos, diretórios centrais de estudantes), e os espaços não con-

vencionais (grupos religiosos, grupos de defesa ambiental, grupos de voluntariado, grupos 

ligados a causas temáticas contemporâneas como os grupos feministas, do movimento de 

igualdade racial, movimento LGBT, movimento anticapitalista, movimento de ocupação de 

espaços públicos, entre outros). 

Cabe aqui exortar que a pesquisa ofereceu alguns dados relevantes que nos possibilita-

ram chegar ao objetivo geral desse estudo: identificar quais os espaços utilizados pelos jovens 

universitários da grande Recife e as suas formas de participação política. Além disso, os depo-

imentos dos entrevistados explicitaram algumas questões pertinentes, que podem se constituir 

como problemas de pesquisa e investigação sociológica em trabalhos futuros. Dentre essas 

questões, destacamos as críticas direcionadas aos espaços convencionais de atuação política, 

mais especificamente aos partidos políticos. 

 

 

3.1 Participação nas formas convencionais 

 

 

Esta primeira parte deste terceiro e último capítulo apresenta a participação política 

das juventudes entrevistadas tanto nos espaços convencionais quanto nas formas de participa-
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ção política, também classificadas como convencionais. Destaca-se que nenhum jovem afir-

mou participar ou frequentar algum sindicato ou órgão de classe, por isso, apresentamos abai-

xo a participação das juventudes nos partidos políticos e no movimento estudantil, espaços 

convencionais de participação política das juventudes. 

 

 

3.1.1 Nos partidos políticos 

 

 

Apresentamos aqui os depoimentos dos entrevistados quando perguntados sobre a atu-

ação dos estudantes nos espaços convencionais de atuação política, os partidos políticos, os 

sindicatos e as entidades de classe. As perguntas que foram utilizadas como roteiro de entre-

vista tinham como objetivo principal identificar a relação dos jovens com a política, atentando 

para aspectos como participação, atuação, e vontade de participação nesses espaços convenci-

onais. Além dos aspectos citados acima também serão apresentadas as visões dos jovens en-

trevistados sobre a organização e funcionamento dos partidos políticos, sindicatos e entidades 

de classe. Durante os próximos parágrafos, estão transcritos alguns depoimentos dos entrevis-

tados que nos possibilitaram o exercício de análise sociológica sobre a relação das juventudes 

entrevistadas com esses espaços convencionais. 

Inicialmente, destacamos o fato de uma quantidade considerável de relatos demonstrar 

certa descrença e/ou recusa a esses espaços convencionais (partidos políticos, sindicatos, enti-

dades de classe). Esse fato foi percebido e registrado no diário de campo, e novamente consta-

tado com a transcrição das entrevistas. Além dessa primeira observação, o pesquisador tam-

bém constatou a baixa participação dos jovens entrevistados nesses convencionais espaços. 

Para analisar a recusa aos partidos políticos, explicitamos a fala de Vanessa, 25 anos, 

aluna do curso de Direito da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Quando indagada 

se a estudante era filiada ou participava de algum partido político, a jovem rapidamente res-

pondeu com um “não”, em alto e bom som. Após a resposta de Vanessa, o entrevistador a 

questionou se a mesma estaria disposta a participar ou atuar em algum partido, sindicato ou 

órgão de classe. Como resposta a essa indagação, a estudante proferiu o seguinte depoimento: 

 

Eu não me filiaria a um partido político. Porque existem várias coisas né? Assim, a 

corrupção no Brasil é sistemática e é partidária. Todos os partidos políticos têm cor-

rupção. Então, eu não me filiaria nesse sentido, mas acho que posso me engajar poli-

ticamente em diversos espaços que promovem qualquer tipo de discussão que en-
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volva isso, mas que não esteja diretamente atrelada a defender uma bandeira ou um 

partido (informação verbal)
1
. 

 

Analisando a fala de Vanessa, é interessante destacar que, logo após a afirmativa de 

não ser filiada ou participar em algum partido político, a estudante rapidamente justifica o 

motivo dessa não participação, a corrupção. Segundo Vanessa, o problema da corrupção está 

presente nos partidos políticos brasileiros. Ou seja, a recusa da estudante aos partidos políti-

cos pode ser compreendida pelo fato da mesma acreditar que existe uma corrupção sistemáti-

ca nessas organizações, sem variação de partido A ou B, sendo a corrupção uma questão ine-

rente à estruturação organizacional dos partidos políticos. 

Esse sentimento de descrença da estudante com os partidos políticos se coaduna com 

os dados apresentados pela pesquisa “O jovem e a política na cidade de São Paulo: confiança 

e participação nas instituições” realizada pelo Núcleo de Pesquisa em Ciências Sociais da 

Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP). Participaram dessa pesqui-

sa 1130 jovens com idades de 15 a 29 anos. Desse total, 57,79 % afirmaram não confiar nos 

partidos políticos existentes no Brasil
2
.  

A corrupção, enquanto motivo para a não participação nos partidos políticos, também 

se fez presente na fala de Juliana, 20 anos, aluna do curso de fisioterapia na Faculdade Per-

nambucana de Saúde (FPS). Ao ser indagada sobre ser filiada, participar, atuar, ou ter vontade 

em atuar em algum partido político, a estudante rapidamente negou qualquer participação ou 

desejo, inclusive, confessando não querer nenhuma relação com política.  

 

Eu não quero nenhum envolvimento político. E eu não gosto de nenhum partido po-

lítico do Brasil. Eu acho que são todos corruptos e tenho pavor a isso, detesto cor-

rupção. A gente vê os casos na televisão, todos os partidos envolvidos em roubo, não 

existe um partido que não esteja pelo menos citado em algum escândalo de corrup-

ção, sem contar que eles não estão nem aí pra população em geral (informação ver-

bal)
3
. 

 

Assim como na fala de Vanessa, Juliana também expõe a corrupção como um dos mo-

tivos para sua não participação em algum partido político. Assim como Vanessa, Juliana tam-

bém acredita que todos os partidos políticos brasileiros são corruptos e, por “detestar” a cor-

rupção, a estudante afirma não querer nenhum envolvimento político. Destacamos aqui o fato 

da entrevistada se referir à política de forma reducionista, uma vez que, segundo a fala profe-

                                                      
1
 Entrevista concedida por PIRES, Vanessa. Entrevista 6. Setembro.2016. Entrevistador: Sidney. Recife, 2016.  

2
 Trata-se da pesquisa O jovem e a política na cidade de São Paulo: confiança e participação nas instituições. 

Disponível em: http://www.fespsp.org.br/pesquisa/pesquisas-fespsp. Acessado em mar.2015. 
3
 Entrevista concedida por MELO, Juliana. Entrevista 3. Setembro. 2016. Entrevistador: Sidney. Recife, 2016.  

http://www.fespsp.org.br/pesquisa/pesquisas-fespsp
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rida pela estudante, a mesma entende envolvimento político como sinônimo de envolvimento 

partidário. 

Ao pensar dessa maneira, Juliana acredita que, a partir do momento em que a mesma 

não estabelece uma relação com algum partido político, ela está distante de qualquer envol-

vimento político na sociedade. Dessa forma, Juliana termina por não levar em consideração as 

múltiplas formas de envolvimento com a política, entendendo envolvimento político única e 

exclusivamente como envolvimento político partidário. 

É importante salientar que a associação dos partidos políticos com a problemática da 

corrupção exposta pelas falas de Vanessa e Juliana coloca-se como compreensível, sobretudo 

se analisarmos o cenário político brasileiro contemporâneo, em que políticos e partidos são 

expostos pelos meios de comunicação do país como participantes de casos de corrupção, des-

vios de verbas públicas e negociatas ilegais. 

A corrupção como um problema presente na organização dos partidos políticos brasi-

leiros também foi exposta na fala de Kelly, 22 anos, aluna do curso de Pedagogia da Univer-

sidade Federal de Pernambuco (UFPE). No entanto, mesmo reconhecendo o processo de crise 

de representatividade política, Kelly afirma ser importante não desanimar, sendo necessário se 

informar sobre os acontecimentos políticos.  

 

Eu não sou filiada e nem participo dos partidos porque tem a questão de desacreditar 

mesmo na política do Brasil. Porque você vê tantos casos de corrupção que você fica 

sem acreditar, em que partido você vai acreditar? Aí às vezes você prefere se ausen-

tar, o que não é correto, porque a gente já lutou tanto por uma democracia. Então, 

nada mais justo que a gente continuar atuando nessa democracia. Eu sou curiosa, fi-

co lendo e pesquisando sobre os partidos, mas é isso, hoje eu não sou vinculada a 

nenhum partido político, teria interesse sim, mas em outro partido, uma nova políti-

ca no país, um novo partido, novos políticos, não nessa fase que estamos atualmente 

inseridos (informação verbal)
4
. 

 

Além da questão da corrupção já enunciada no parágrafo anterior à citação, sublinha-

mos o interesse de Kelly em participar de partidos que promovam uma espécie de “nova polí-

tica partidária” no país. Ou seja, a estudante condiciona sua participação a um processo de 

mudanças de caráter ético e moral na cultura política partidária do país. Ainda segundo a es-

tudante, esse processo de mudança só será possível a partir da renovação da classe de repre-

sentantes políticos do país. 

                                                      
4
 Entrevista concedida por FRANÇA, Kelly. Entrevista 9. Setembro. 2016. Entrevistador: Sidney. Recife, 2016.  
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A problemática da falta de confiança nos políticos brasileiros também é percebida a 

partir da fala de Ana, 23 anos, aluna do curso de Engenharia de produção da Faculdade Boa 

Viagem (FBV). Segundo a estudante: 

 

Eu não vejo mais credibilidade neles como antigamente, eu estou com um pé atrás, a 

situação política atual de alguns candidatos que um dia eu cheguei a acreditar, a de-

positar confiança, hoje em dia eu vejo de que não foram tão felizes em suas últimas 

escolhas. Eu realmente estou em uma fase um pouco cética com relação à maioria 

dos políticos (informação verbal)
5
. 

 

A pesquisa “O jovem e a política na cidade de São Paulo: confiança e participação nas 

instituições”, citada e contextualizada na página 43 desta dissertação, também alerta para o 

fato de 60,80% dos 1130 jovens participantes do estudo afirmar não confiar nos políticos bra-

sileiros em geral. Ou seja, assim como os partidos, os políticos também não transmitem confi-

ança aos jovens, sendo este um dado importante na pertinente discussão sobre a contemporâ-

nea crise da representatividade política. 

A falta de confiança e credibilidade dos políticos também já foi enfoque de outros es-

tudos que se propuseram a entender a relação das juventudes com a política. Apresentamos 

aqui a pesquisa “Juventude Brasileira e Democracia: participação, esferas e políticas públi-

cas” (2005), realizada pelo Instituto Pólis. Dos resultados apresentados pelo estudo, destaca-

mos aqui a seção número 8 do relatório final da pesquisa, mais especificamente na página 65, 

que traz um quadro com alguns recados deixados pelos jovens para os políticos brasileiros. Os 

recados seguem listados por ordem de citação no quadro a seguir.  

 

 

 

 

 

          

                    “Juventude Brasileira e Democracia: participação, esferas e políticas públicas” (2005). 

Analisando os recados deixados pelos jovens, percebemos que a falta de credibilidade 

dos políticos brasileiros perante as juventudes se constitui como um problema. Além da falta 

                                                      
5
 Entrevista concedida por ALENCAR, Ana. Entrevista 24. Setembro. 2016.  Entrevistador: Sidney. Recife, 2016.  

 1. Governantes mais responsáveis / Mais dignidade 

 

 2. Honestidade / Maior consciência / Fim da corrupção 

 

 3. Atenção aos jovens / Ouvir suas opiniões / Investir nos(as) jovens 

 

 4. Investimento em educação 

 

 5. Renovação das formas de se fazer política e dos políticos 

 

 6. Atenção ao povo / Ouvir mais o povo / Observar a situação do povo 

 

 7. Empregos / Maiores oportunidades para os(as) jovens 
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de confiança e credibilidade, outros dois recados apontam para duas questões que se colocam 

como problemas comumente presentes na vida dos jovens brasileiros. 

 Em primeiro plano, destacam-se os baixos investimentos em educação, problema es-

trutural brasileiro, presente na vida de grande parte das juventudes do país. Em segundo lugar, 

ressalta-se o pedido de atenção para com as realidades de vida dos jovens brasileiros, reafir-

mando a necessidade de uma maior interlocução com as juventudes, sendo necessário primei-

ramente ouvir os jovens e entender suas demandas e necessidades, para após isso serem fo-

mentadas políticas públicas que possam, de fato, melhorar a vida dos jovens brasileiros. 

Ao que nos parece, o processo de crise da representatividade política, na qual o país 

está mergulhado, se coloca como um fenômeno complexo, carecedor de análises e reflexões 

que fujam do simplismo, no qual geralmente é tratado não só pelos meios de comunicação, 

como também por alguns estudos acadêmicos. A questão da falta de credibilidade de algumas 

instituições políticas tradicionais, por exemplo, pode ser discutida a partir do problema da 

falta de interlocução de alguns espaços políticos convencionais com as necessidades e de-

mandas das juventudes contemporâneas. 

 Os partidos políticos, os sindicatos e os órgãos de classe, instituições políticas tradici-

onais, fortes e bastante atuantes em décadas passadas, passam por um processo crítico de en-

gessamento, principalmente nas suas formas de organização estrutural, em que a questão hie-

rárquica ainda se coloca como um fator preponderante, no que se refere à ocupação dos car-

gos de maior poder de decisão nesses espaços tradicionais. 

Dessa maneira, alguns desses espaços podem, em alguns casos, impossibilitar o de-

senvolvimento das práticas políticas das juventudes, contribuindo, assim, para o processo de 

afastamento juvenil desses convencionais espaços de participação. Segundo Miguel (2003), a 

redução da confiança popular nas instituições políticas tradicionais se dá pelo fato das mes-

mas concederem poucos espaços para a participação do cidadão comum. Não são apenas os 

casos de corrupção e os escândalos envolvendo os políticos dos partidos. É preciso que essas 

instituições sociais se renovem, podendo dialogar com as necessidades e demandas juvenis. 
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3.1.2 NO MOVIMENTO ESTUDANTIL 

 

 

Os órgãos e entidades de representação estudantil também se constituem como espaços 

convencionais de participação política. É importante destacar que 

  

a expressiva participação juvenil no movimento estudantil em diversos momentos da 

nossa história, resultou em uma representação desta forma e lugar de atuação políti-

ca como o principal espaço político da juventude (SILVA FILHO; COSTA, 2016, 

p.81). 

 

Ou seja, a história da participação política dos jovens brasileiros, por vezes, se con-

funde com a história da atuação política dos movimentos e entidades de representação estu-

dantil, de forma que “o movimento estudantil se tornou o barômetro da vida política do país” 

(POERNER, 2004, p.47). Partes consideráveis das históricas participações políticas das ju-

ventudes foram concretizadas nos convencionais espaços de atuação dos movimentos estu-

dantis, os diretórios acadêmicos, os diretórios centrais, as organizações estaduais e nacionais 

de representação dos estudantes. 

Neste tópico, apresentamos as análises das falas dos entrevistados quando indagados 

sobre aspectos como atuação, participação, e vontade de atuação em algum espaço ligado às 

entidades e movimentos estudantis. A partir das respostas dos estudantes, buscou-se compre-

ender a relação dos mesmos com os órgãos de representação estudantil. 

Dentre as questões que chamaram atenção, primeiramente, destacamos o fato de pou-

cos entrevistados afirmarem participar de algum grupo ou espaço ligado ao movimento estu-

dantil. A baixa participação em grupos e/ou movimentos dentro das Universidades e Faculda-

des também se colocou como uma questão presente nas falas de grande parte dos entrevista-

dos. No entanto, ao serem questionados sobre o porquê da não participação, vários pontos 

interessantes foram expostos, possibilitando assim a compreensão de alguns problemas que 

para eles se constituem como alguns “entraves” que dificultam uma efetiva participação de 

grande parte dos entrevistados nos movimentos estudantis. Além disso, explicitamos que os 

diretórios acadêmicos e os diretórios Centrais foram alvos de críticas, de modo que grande 

parte dos depoimentos alerta para a falta de interlocução desses espaços com os estudantes 

que não estão engajados nos movimentos. 

Este problema é exposto na fala de Eduarda, 22 anos, aluna do curso de Engenharia 

Civil da Universidade de Pernambuco. 
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Eu acho que aqui na faculdade a gente é limitado, não diria limitado, mas a partici-

pação política da gente é quase nula. Quando chega perto das eleições, botam duas 

bancas aqui na frente para as únicas duas chapas que existem. A gente não sabe nada 

sobre elas, talvez uma delas entre nas salas para falar "vote em mim, essa é minha 

chapa e minha proposta", mas a gente não vê nada acontecendo durante esse perío-

do. A gente só vê as chapas na época das eleições, e, sinceramente, eu nem conheço 

as propostas deles (informação verbal)
6
. 

 

Esse problema também foi levantado por Catarine, 21 anos, aluna do curso de Admi-

nistração na UPE. 

 

Aqui na UPE, as entidades que tem não são tão fortes. Nos primeiros períodos, a 

gente não conhecia nada direito e não tinha interesse. Depois que mudou a gestão, o 

DA está cada vez mais distante dos estudantes.  O DCE também não convida os alu-

nos que estão entrando na UPE para participar, aí também junta com a falta de inte-

resse de algumas pessoas, que é o meu caso (risos), e até hoje em dia assim como eu, 

muita gente não sabe direito como funciona o DCE, e nem nada daqui (informação 

verbal)
7
. 

 

Segundo estas duas estudantes, de dois cursos distintos da Universidade de Pernambu-

co, os órgãos de representação estudantil dos cursos de Engenharia Civil e Administração da 

UPE não têm conseguido estabelecer um diálogo com os estudantes que não estão engajados 

no movimento estudantil. No entanto, é importante destacar que as próprias estudantes afir-

mam não ocupar os espaços de representação estudantil nas instituições, e que participam da 

vida política na Universidade esporadicamente, quando acontecem as atividades para a elei-

ção das chapas que serão responsáveis pelas gestões dos diretórios acadêmicos e do diretório 

central. 

Críticas referentes à falta de interlocução entre os estudantes e os orgãos de represen-

tação estudantil também se fizeram presente no relato de Denilson, 23 anos, aluno do curso de 

Ciências Contábeis na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). No caso de Denilson, 

ele disse ter sido convidado por outro jovem que já fazia parte do diretório acadêmico, no 

entanto, o estudante não se engajou ao movimento, e durante seu relato justificou os motivos 

que o levaram a não se envolver com o órgão. 

 

Não entrei porque eu também era um dos que criticavam o DA, porque para mim, só 

servia para fazer campeonato de futebol, não havia representatividade junto ao corpo 

discente e aos coordenadores da universidade. Era um grupo que normalmente apa-

recia em época de eleição, mas diariamente eram poucos os informativos importan-

tes que eles nos passavam. Durante toda a minha faculdade, todo esse período na fa-

culdade, isso não mudou. Em contatos com outros cursos dentro do CCSA - Centro 

de ciências sociais aplicadas da UFPE -, administração e economia não mudavam 
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muito. Os DA's eram pessoas que entravam, faziam um certo papel político jovem 

entre os estudantes, mas que não tinham uma razão efetiva de existir, a gente não en-

tendia o porque que eles estavam agindo. O movimento estudantil aqui no CCSA 

não funciona, acho que todos os cursos não tem um DA eficiente (informação ver-

bal)
8
. 

 

Como se pode perceber, Denilson faz duras críticas ao funcionamento do diretório 

acadêmico do curso de ciências contábeis da UFPE. No entanto, no fim de sua fala, mais es-

pecificamente nas últimas três linhas, o estudante faz uma afirmação um tanto quanto genera-

lizante ao proferir a seguinte frase: “O movimento estudantil aqui no CCSA não funciona, 

acho que todos os cursos não tem um DA eficiente”. 

Levantamos dados para discutir essa última afirmação tão contundente do estudante. 

Em uma pesquisa no site oficial do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UFPE, descobri-

mos que o referido Centro é responsável por formar os alunos dos cursos de Ciências Contá-

beis, Administração, Ciências Atuariais, Ciências Econômicas, Hotelaria, Secretariado, Servi-

ço social e Turismo. Ainda segundo os dados disponibilizados pelo site oficial da instituição, 

atualmente o CCSA é formado por um corpo docente de 135 professores e 4 mil alunos. 

A partir desses dados, percebemos que dos oito cursos de graduação que formam o 

CCSA, Denilson teve contato com estudantes de apenas dois cursos. E desses dois estudantes, 

apenas um atua no diretório acadêmico. Além disso, ao afirmar que “o movimento estudantil 

aqui no CCSA não funciona, acho que todos os cursos não têm um DA eficiente”, Denilson 

não leva em consideração sua limitação de acesso às atividades desenvolvidas durante todo o 

dia no Centro, sobretudo pelo fato do mesmo trabalhar em uma empresa privada localizada na 

região do Cabo de Santo Agostinho, de segunda a sexta-feira, durante os horários matutino e 

vespertino. Ou seja, o estudante não vivencia o Centro nos horários da manhã e da tarde, perí-

odo no qual acontecem as atividades acadêmicas de outros cursos que formam o Centro de 

Ciências Sociais aplicadas da UFPE. 

Outro ponto que pode ser discutido a partir da fala de Denilson é a divisão das univer-

sidades em Centros. Esse tipo de divisão produz resultados positivos, uma vez que através 

dessa divisão é possível aproximar os cursos pertencentes à mesma área de conhecimento, 

geralmente divididas como exatas, humanas, tecnológicas e saúde. Ao fazer esse agrupamen-

to, os departamentos passam a funcionar em setores e espaços físicos comuns da instituição 

superior. Com isso, potencializa-se o desenvolvimento de atividades conjuntas de pesquisa, 

ensino e extensão, possibilitando, assim, uma maior aproximação de alunos e professores de 

diferentes cursos. 
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 Entretanto, essa divisão também pode produzir a limitação de experiências dos jovens 

estudantes com outros espaços das universidades e faculdades, uma vez que, pelo fato de mui-

tas das atividades serem desenvolvidas única e exclusivamente naquele determinado espaço, 

muitos estudantes terminam por não ocupar outros importantes espaços das instituições. 

No caso da experiência de Denilson, grande parte das referências sobre as atuações po-

líticas dos movimentos estudantis na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) é constru-

ída a partir de sua vivência no CCSA. Ou seja, os Centros acadêmicos podem funcionar como 

bolhas, em que muitos jovens constroem suas referências sobre educação, segurança, alimen-

tação, política, cultura, arte, meio ambiente, única e exclusivamente a partir da sua vivência 

naquele determinado espaço. 

Além disso, é importante salientar que a construção do significado do espaço na vida 

do indivíduo se dá a partir das relações socioculturais estabelecidas com o ambiente físico. 

São essas relações socioculturais que por vezes estabelecem vínculos afetivos do indivíduo 

com o espaço. Segundo Tuan (1980), a diferença de significados do homem com o ambiente 

físico se dá pelo fato do homem poder desenvolver uma relação de topofilia com o ambiente. 

Topofilia consiste em uma representação de um determinado ambiente, construída através de 

significados, valores e, sobretudo, um importante sentimento afetivo que faz com que o ambi-

ente seja reconhecido de forma subjetiva e interpessoal, de maneira que o indivíduo se perce-

ba como parte integrante daquele espaço. 

Essa relação de topofilia é percebida a partir da análise da fala de Cassandra, 24 anos, 

estudante do curso de Cinema e Audiovisual da UFPE. Cassandra estuda no Centro de Artes e 

Comunicação (CAC) e atualmente está cursando o 6° período. Quando perguntada se a mes-

ma atuava em alguma entidade ou movimento estudantil, a estudante respondeu da seguinte 

maneira: 

 

Eu sou do diretório acadêmico do Curso de Cinema e Audiovisual aqui da UFPE, e 

estou nele a mais o menos.. deixa eu ver.. acho que sete meses. O diretório acadêmi-

co do curso de Cinema e Audiovisual é bastante atuante.  Toda semana acontece uma 

reunião aberta com os estudantes aqui no salão, inclusive vem muitos estudantes de 

jornalismo e outro cursos da área de comunicação não só aqui da Federal, como 

também da Católica e outras faculdades particulares. O DA da gente também é bem 

atuante politicamente, a gente está sempre atuando aqui pela Federal, fazendo algu-

mas performances ou até mesmo protestos sobre temas ligados a política. Eu acho 

que aqui é bem assim, a galera engajada, porque o CAC permite que a gente faça es-

sas coisas, sabe? E isso independe de curso, tem a galera de artes, de cinema, jorna-

lismo, sociologia, filosofia. O CAC é amor, a qualquer momento que você chegar 

aqui vai estar rolando um filme, um debate, uma palestra, uma performance, vai ter 

alguma apresentação cultural, alguém tocando um violão, tem a galera que vende as 
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artes, aqui tem de tudo. A gente costuma falar que o CAC não dorme, diferente dos 

outros Centros, aqui tem gente 24 horas por dia (informação verbal)
9
. 

 

A relação estabelecida por Cassandra com o Centro de Artes e Comunicação é produto 

de uma construção social, política e cultural da estudante com o espaço físico, de modo que o 

desenvolvimento de sentimentos de pertencimento com o Centro também produz as ações 

políticas práticas da estudante naquele determinado espaço. Segundo Gohn (2013), essa rela-

ção de apego e resgate do sentido dos espaços públicos é uma das características dos movi-

mentos sociais contemporâneos, em que a valorização dos espaços e ambientes é orientada 

por questões de ordem social, cultural e política. 

O problema da falta de representatividade dos diretórios acadêmicos também foi ob-

servado pelos jovens estudantes das instituições privadas, a saber: Faculdade Boa Viagem, 

Faculdade Pernambucana de Saúde, Faculdade Estácio do Recife, Faculdade Maurício de 

Nassau. Vários jovens estudantes dessas instituições alertaram para a não existência, ou quan-

do existentes, para o número reduzido de espaços, nos quais seja possível a atuação política 

dos estudantes. Além disso, muitas das falas que relataram esse problema tomaram algumas 

instituições públicas como exemplos de instituições acadêmicas que possuem uma maior vari-

edade de espaços, grupos e/ou coletivos jovens que possibilitem a atuação dos estudantes. 

Segundo Pedro, 19 anos, aluno do curso de Direito da Faculdade Boa Viagem: 

 

Eu não participo, mas tenho vontade de participar em alguns movimentos estudantis. 

Na faculdade Boa viagem infelizmente não tem grandes movimentos estudantis on-

de você possa entrar e participar. Eu mesmo não conheço nenhum DA ou DCE. E 

até agora não foi chegado ao meu ouvido nenhum desses. A universidade Federal, 

por exemplo, você vê eles bastante dispostos por terem espaços, eles pegam ideias 

políticas e você vai naquela que mais lhe couber ou mais lhe interessar. Aqui na fa-

culdade Boa Viagem você também fica muito restrito, a gente não se articula e eu 

também acho que um movimento estudantil em uma faculdade menor, que só está aí 

para formar a galera pro mercado, não sei se também seria uma coisa que a faculda-

de olhasse com bons olhos (informação verbal)
10

. 

 

Com observações semelhantes a Pedro, Diego, 20 anos, aluno do curso de Administra-

ção na Faculdade Boa Viagem relatou o seguinte: 

 

Eu acredito que não há um espaço tão amplo, há um espaço mais na área de Marke-

ting, mais espaço para área do pessoal que é mais ligada a política e economia. Mas, 

não é um espaço tão amplo, a gente tem mais aulas mesmo, muito difícil ter uma 

atividade assim, de política, da galera participar, protestar, eu acho que é uma coisa 

meio parada, não é tão agitada quanto a Universidade.. sei lá.. eu acho que a  Fede-
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ral, a UPE, que são universidades que são mais abertas para isso (informação ver-

bal)
11

. 

 

Ana, 23 anos, aluna do curso de Engenharia de Produção, se baseia em uma experiên-

cia de estudo em uma universidade pública federal, antes de se transferir para a Faculdade 

Boa Viagem. 

 

Bem, eu vim transferida de outra Universidade, a Universidade Federal do Vale do 

São Francisco. Lá a gente tinha DCE, os alunos podiam participar das reuniões do 

colegiado e votarem, ter poder de voto. Aqui, até o momento, eu não vi nenhum es-

paço relacionado a isso, eu não tomei conhecimento de grupos estudantis, nem de 

nenhuma representação dos estudantes que influenciem em alguma coisa dentro da 

faculdade (informação verbal)
12

. 

 

A falta de espaços que permitam a atuação política dos estudantes também foi exposta 

pelos estudantes da Faculdade Estácio do Recife. Assim como as falas anteriores, as falas dos 

entrevistados versam sobre a existência de poucos espaços que possibilitam a participação 

política estudantil. Tal como observado nas falas anteriores, grande parte dos entrevistados 

fazem comparações entre a Faculdade Estácio do Recife e algumas universidades públicas de 

Recife.  

No entanto, o jovem Kelvin de 21 anos de idade, aluno do curso de Direito da Facul-

dade Estácio do Recife também fez referência a Universidade Católica de Pernambuco, uma 

instituição particular, mas que, segundo o estudante, possui espaços que possibilitam atuações 

políticas estudantis.  

 

Sinto muito lhe informar, mas aqui na Estácio não existe movimento estudantil, pelo 

que eu sei cada turma tem um representante, e esse representante fica responsável 

por passar os informes da turma para o coordenador do curso. Agora assim, é algo 

ruim para nós estudantes né, porque eu tenho certeza que se eu estudasse em uma 

universidade federal ou então na Católica que tem opções e movimentos, eu acho 

que estaria muito engajado em algum movimento estudantil (informação verbal).
13

 

 

Ou seja, ao mesmo tempo em que Kelvin alerta para o fato de não existir espaços que 

possibilitem a atuação política dos estudantes, ele demonstra um desejo em participar. A re-

presentação por meio de um representante de turma também é citada na fala de Jacimara, 25 

anos, aluna do curso de Farmácia da Faculdade Estácio do Recife. 
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Eu não sei o que é DCE. Eu sei que tem representante de turma, a representante da 

minha turma é muito responsável e sempre fica indo na coordenação do curso para 

nos passar os informes. Ela é também bastante, como posso dizer… prestativa. 

Sempre que têm os eventos de Farmácia, ela posta no nosso grupo da turma no Fa-

cebook. Ontem mesmo ela postou um evento que vai ter na faculdade Federal (in-

formação verbal)
14

. 

 

Após perceber tantos depoimentos dos estudantes com relação à falta de existência de 

do Diretório Central dos estudantes (DCE) ou alguma outra entidade estudantil de representa-

ção coletiva dentro da faculdade, realizamos uma pesquisa no site oficial da instituição. En-

contramos um Hiperlink que dá acesso à página do DCE da Estácio do Recife. A página do 

Diretório Central dos estudantes traz informações a respeito das atividades desenvolvidas pela 

organização, muitas delas sendo palestras, divulgação de eventos e confecções de carteiras de 

estudante junto a União Nacional dos Estudantes (UNE). No rodapé da página virtual, existe 

uma informação de título “Caso a porta esteja fechada..”
15

. Nessa informação, consta o se-

guinte depoimento da atual gestão: “Infelizmente somos apenas 8 integrantes para resolver os 

problemas de mais de 5 mil estudantes da Faculdade Estácio do Recife (FIR)”
16

.  

A inexistência de um movimento estudantil atuante também foi exposta por Felipe, 25 

anos, aluno do curso de Relações públicas da Faculdade Maurício de Nassau. 

 

A faculdade Maurício de Nassau não tem um movimento estudantil forte, porque na 

verdade ela parece mais um colégio particular, essa é a verdade. Eu acho muito inte-

ressante a faculdade ofertar um leque considerável de cursos e vagas, mas também 

acho que são muitos alunos que se concentram nos pólos. Só quem estuda aqui sabe 

o que eu estou falando. São muitos alunos nas salas de aula. A faculdade ao mesmo 

tempo que consegue absorver uma boa quantidade de estudantes, também não ofere-

ce uma estrutura que possa dar a possibilidade dos estudantes se envolverem no mo-

vimento estudantil. Tá vendo esse corredor, né? É assim quase que o dia todo. Só 

diminui o fluxo na parte da noite. Eu acho que se a faculdade desse uma maior estru-

tura aos estudantes, a Nassau teria um movimento estudantil muito grande e atuante 

por conta da quantidade de alunos que ela tem (informação verbal)
17

. 

 

A lamentação pela não existência de movimentos estudantis atuantes em suas institui-

ções de ensino se coloca como um dado relevante, obtido com a realização deste estudo. No 

entanto, nos chama a atenção a fala de Clara, 22 anos, aluna do curso de psicologia na Facul-

dade Maurício de Nassau, pelo fato da jovem estudante demonstrar certo alívio ao afirmar que 

sua faculdade não possui um movimento estudantil atuante.  
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Eu não participo do movimento estudantil. E também não tenho desejo de participar. 

Ainda bem que aqui na Nassau não tem essas coisas. Você vê muitos estudantes sem 

se dedicar a faculdade, sem querer estudar, fica indo pra faculdade só pra fazer tu-

multo e protesto, atrapalhando quem realmente quer utilizar aquele espaço para es-

tudar (informação verbal).
18

 

 

Analisando a fala de Carla, percebe-se uma negação da política por parte da estudante. 

Essa negação da política, e mais especificamente da participação dos movimentos sociais, é 

reflexo de um intenso processo de criminalização dessas organizações. Além disso, destaca-se 

que as duras críticas ao movimento estudantil não se limitam a criminalizar apenas o movi-

mento estudantil da Faculdade Maurício de Nassau, onde segundo a entrevistada não existe, 

mas aos movimentos estudantis em geral. 

A partir da afirmação de Clara, o entrevistador procurou compreender o motivo de tal 

insatisfação, passando a colher informações sobre possíveis experiências passadas ou aconte-

cimentos que pudessem ter nutrido tal insatisfação com os movimentos estudantis. Após al-

guns minutos de investigação, quando perguntada sobre sua família, Carla informou que seu 

irmão faz parte de um movimento anticapitalista, e que o mesmo teve contato com esse mo-

vimento a partir do movimento estudantil. O irmão de Carla tem 24 anos e é estudante do cur-

so de História da UFPE. Carla afirmou que vê no irmão a representação ideal dos estudantes 

que participam do movimento estudantil. Segundo a entrevistada, "são estudantes que ficam 

vagabundando dentro da Universidade, tomando a vaga de alguém que estudaria de verdade". 

Ao se referir ao irmão, Carla elevou seu tom de voz, além de ter franzido o rosto em diversos 

movimentos, expressando desagrado. Quando perguntada se tinha conhecimento sobre o mo-

vimento que seu irmão participava, Carla proferiu o seguinte depoimento: 

 

Não conheço muito o que ele faz lá. Nem quero conhecer. Na verdade a gente mal se 

encontra em casa, quando ele não está em casa dentro do quarto, ele ta na rua ou na 

faculdade vagabundando. Agora teve um dia que tava tendo um protesto no Derby, 

uns estudantes fechando o sinal com cartazes, quando eu olho pela janela do ônibus 

advinha quem ta lá? Meu querido irmão, aí eu fui obrigada a descer do ônibus e pe-

gar um táxi depois do protesto. Por isso que eu falo, além desse movimento estudan-

til não fazer nada que melhore a vida dos estudantes, ainda atrapalha os outros (in-

formação verbal).
19

 

 

A insatisfação de Carla com o movimento pode ser compreendida a partir da análise de 

algumas afirmações presentes em sua fala. Primeiramente, Carla afirmou nunca ter participa-

do de nenhuma entidade ou movimento estudantil. Ou seja, a estudante não teve experiências 

de participação nessas organizações estudantis. Segundo, a relação de Carla com seu irmão 
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(participante do movimento estudantil) pode ter potencializado a criação de referências nega-

tivas desses movimentos sociais, uma vez que Carla não compactua com as ações dele. 

 Além disso, Carla também constituiu referências do movimento estudantil a partir de 

experiências negativas de privação de locomoção, vez que, segundo seu relato, a mesma já foi 

impossibilitada de continuar seu deslocamento a bordo de um ônibus, pelo fato do movimento 

que seu irmão faz parte ter realizado o bloqueio de uma importante via pública de tráfego e 

deslocamento da cidade do Recife, a Avenida Agamenon Magalhães. 

Apresentando outra visão sobre os movimentos estudantis, apresentamos Marine, 26 

anos, aluna do curso de Jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco. A jovem estu-

dante afirma fazer parte da atual gestão do DCE UNICAP Dom Hélder Câmara, um dos mo-

vimentos estudantis mais fortes e representativos na cidade do Recife. Quando indagada sobre 

sua participação no movimento estudantil a estudante respondeu da seguinte maneira: 

 

O movimento estudantil é um espaço muito importante para os jovens atuarem poli-

ticamente. É um espaço forte, um espaço que luta pelos direitos dos estudantes. 

Desde que entrei aqui na UNICAP, tive contato com o movimento estudantil, porque 

eu acredito que ele seja bastante atuante, assim como os movimentos estudantis da 

UFPE e da UFRPE. Termina que a galera se conhece por inteira, e a gente sempre 

está dando aquele apoio para os estudantes das outras instituições. Eu não me vejo 

longe do movimento estudantil daqui a uns anos, inclusive, cada vez mais tomo ele 

como um espaço importante na minha formação pessoal e intelectual (informação 

verbal).
20

 

 

Pelo fato de Marine vivenciar e construir cotidianamente o movimento estudantil da 

Universidade Católica de Pernambuco, buscou-se colher mais informações sobre a atuação do 

movimento dentro e fora da Universidade. Além disso, a estudante foi indagada sobre a exis-

tência de outros espaços para além dos diretórios acadêmicos e do diretório Central, que pos-

sibilitam a atuação política dos estudantes. Marine respondeu a essas indagações com o se-

guinte depoimento: 

 

Existem vários espaços aqui na UNICAP, o movimento estudantil é apenas um de-

les. Eu acredito que os jovens têm se movimentado, muitos grupos de estudos aqui 

da Universidade que trabalham com temáticas sociais tem feito com que os jovens 

se interessem mais pela política. Também tem espaços relacionados às políticas pú-

blicas para a cultura, projetos da UNICAP que buscam diminuir a desigualdade so-

cial, inserindo a sociedade e a comunidade do entorno nas mudanças sociais. Tam-

bém existe o movimento de juventude pelo feminismo, o movimento de juventude 

pela igualdade racial, então existem vários espaços que os jovens podem se movi-

mentar. Eu acho que o que só não vale é ficar parado (informação verbal).
21
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Ou seja, para além dos espaços convencionais de atuação política dos estudantes, os 

diretórios acadêmicos e o diretório Central de estudantes, os jovens estudantes da UNICAP 

também são contemplados com grupos de estudos, projetos de assistência social as comuni-

dades carentes localizadas no entorno da instituição, grupos de juventudes que lutam pelas 

causas feministas e também pelas causas do movimento de igualdade racial. Tais agrupamen-

tos possibilitam a ampliação das práticas políticas juvenis, potencializando outras formas de 

participação política das juventudes. 

Além dessas questões já expostas por Marine, também procuramos compreender a re-

lação do movimento estudantil com os partidos políticos. Nessa questão, Marine nos conce-

deu depoimentos que se colocaram como verdadeiras críticas ao movimento estudantil, sobre-

tudo, referente à questão do aparelhamento do movimento estudantil pelos partidos políticos 

dentro das universidades e faculdades. 

  

No movimento estudantil, a gente tem uma iniciação partidária muito grande, e isso 

é uma faca de dos gumes, né? Ao mesmo tempo em que isso dá uma base para o 

movimento estudantil se movimentar, se estruturar, se alinhar politicamente dentro 

da universidade, também produz algumas mazelas no movimento estudantil, a prin-

cipal é o aparelhamento do movimento estudantil. A gente tem um movimento estu-

dantil que acaba muitas vezes servindo ao contrário. Ao invés do partido servir ao 

movimento estudantil, que esse seria o objetivo ideal, a gente tem um movimento 

estudantil servindo ao partido. Eu posso citar alguns, mas todos os partidos tem feito 

isso atualmente, tem criado ou financiado o movimento estudantil para servir de es-

trutura partidária, para agregar valor a estrutura partidária, para eleger candidatos pa-

ra entrar em campanha política partidária, diferente do que deveria ser. O movimen-

to estudantil deveria estar lutando pela luta dos estudantes, independente de partido 

(informação verbal).
22

 

 

A análise de Marine evidencia um problema que merece ser destacado: o aparelhamen-

to entre os partidos políticos e os movimentos estudantis. Quando tal problema acontece, o 

movimento estudantil passa a funcionar como uma ramificação dos partidos políticos nas uni-

versidades. Além disso, o movimento estudantil pode se afastar das questões, necessidades e 

demandas diárias dos estudantes universitários, ao priorizar certas discussões que mais se 

aproximam de questões partidárias do que propriamente das lutas estudantis, como bolsas de 

assistência estudantil, bolsas de iniciação científica, iniciação a docência, auxílio-alimentação, 

auxílio-moradia, entre outros.  

A partir da análise dos relatos dos jovens entrevistados, foram organizadas de forma 

sistemática algumas questões relevantes que foram destacadas pelos universitários. Em pri-
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meiro lugar, destacamos a baixa atuação dos entrevistados nos partidos políticos, sindicatos 

ou entidades de classes. Seguida dessa baixa atuação, também chama atenção a associação 

dos partidos políticos com problema da corrupção. Ou seja, o processo de crise de representa-

tividade política das instituições políticas convencionais, observada por alguns pesquisadores 

(LAVALLE, 2011; MELUCCI, 2001; PUTNAM,1996; BAQUERO,2003; CARVA-

LHO,2011), parece ter influência sobre a credibilidade dessas instituições, perante os jovens 

universitários que participaram deste estudo. 

Não obstante, a baixa participação em movimentos e entidades estudantis também tem 

associação com o processo de crise de representatividade política que atinge os espaços con-

vencionais de participação política estudantil, os diretórios acadêmicos e os diretórios centrais 

de estudantes. A falta de conhecimento sobre as atividades realizadas por essas organizações, 

a limitação de espaços para a atuação dos jovens estudantes em algumas Universida-

des/faculdades, assim como a não existência de órgãos de representação estudantil em algu-

mas instituições podem, de certa forma, explicar os baixos níveis de participação dos entrevis-

tados. Contudo, fica o alerta sobre o pouco conhecimento em relação ao funcionamento des-

sas organizações, responsáveis pela representação dos estudantes perante as instâncias acadê-

micas.  

Por fim, destacamos o processo de aparelhamento do movimento estudantil realizado 

por alguns partidos políticos. Tal movimento, como já mencionado em parágrafos anteriores, 

pode normatizar as atuações das juventudes, uma vez que as lutas, necessidades e demandas 

do indivíduo enquanto estudante universitário pode ser colocada em segundo plano, sendo 

priorizadas as pautas partidárias. Esse movimento também pode ser explicado pelo fato de, 

em muitos casos, não existir uma lacuna entre as pautas do movimento estudantil e das juven-

tudes dos partidos políticos. Diante disso, por vezes, as mesmas juventudes que ocupam os 

espaços convencionais de atuação política estudantil (os diretórios acadêmicos e os diretórios 

centrais) também compõem as juventudes dos partidos políticos. 

 

 

3.2 Participação nas formas não convencionais 

 

 

As atuações políticas juvenis nos espaços não convencionais tem chamado a atenção 

de alguns estudiosos que trabalham com a temática da participação política das juventudes.  

Um desses estudiosos, Paulo Krischke (2004), discorre sobre o atual processo de mudança nas 
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modalidades de participação política. Segundo o pesquisador, tais mudanças têm desempe-

nhando um importante papel no que se refere à interação das juventudes com a política, uma 

vez que tem, em alguns casos, suprido o distanciamento juvenil das formas convencionais de 

participação. 

É importante destacar que formas e espaços de participação são duas categorias dife-

rentes, no entanto, completam-se em determinadas situações e casos, vez que as discussões 

sobre os espaços e as formas de participação política se complementam. Diante disso, nessa 

seção, serão apresentadas as formas e os espaços de participação política não convencionais 

utilizadas pelas juventudes participantes deste estudo. 

 

 

3.2.1 Nas manifestações de rua, protestos e passeatas 

 

  

Com a realização das entrevistas, tivemos acesso a relatos de jovens que afirmaram ter 

participado politicamente através de algumas das formas de participação política, classificadas 

por Barnes e Kaase (1979) como não convencionais - manifestações de rua, passeatas, atos de 

apoio ou contestação, entre outros.  Apresentamos aqui o relato de Felipe, 27 anos, aluno do 

curso de Filosofia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), que afirma ter participa-

do de um protesto aos 16 anos, ainda estudante do segundo ano de escola pública estadual. 

  

Cara, minha primeira participação em um protesto foi quando eu ainda tava na esco-

la. Eu tinha 16 anos e aconteceu que a escola estava em péssimas condições de fun-

cionamento, teto caindo, sala sem ventilador, essas coisas, sabe? Infelizmente, sem-

pre presente nas escolas públicas. Então, a gente meio que fechou a Avenida Norte, 

já que eu estudava numa escola lá em Casa amarela. Os próprios estudantes que se 

mobilizaram e juntaram as coisas na rua, mas como é comunidade né, os pais, a vi-

zinhança comprou nossa briga e também ajudou a gente a fechar a avenida. Então, 

eu acho que essa foi minha primeira experiência de participação política, assim, em 

protestos (informação verbal).
23

 

 

Após esse relato, foi questionada a opinião do estudante sobre essa modalidade de par-

ticipação, perguntando ao jovem quais foram os efeitos dessa ação protagonizada por ele e 

pelos outros estudantes. Para responder essas questões o estudante proferiu a seguinte fala: 

 

Eu acho que essa forma de participação é válida, já que em muitos casos é a única 

forma de ser “ouvido”. Agora, claro, tem que saber como realizar né, não adianta fi-
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car fechando via e tocando fogo todo dia. Primeiro, porque a população passa a ficar 

contra você e, segundo, que você acaba perdendo o seu poder de impacto. Também é 

preciso ter a noção de que sempre que fechamos essas vias de trânsito estamos cau-

sando um transtorno para a população, e a população não tem culpa daquilo que está 

acontecendo. Então, a gente meio que libera uma faixa da via, abre corredores para 

ambulâncias, esse tipo de coisa. Agora, claro, essa participação é mais um impacto, é 

preciso ir atrás dos gestores para que os problemas sejam sanados. Eu acho que só o 

protesto em si fica uma coisa muito vaga, tem que ir na prefeitura, procurar os res-

ponsáveis pelas pastas, seja educação, saúde, e lá cobrar (informação verbal).
24

 

 

Analisando a fala de Felipe, percebe-se que o estudante define esse tipo de participa-

ção como válida pelo fato desse tipo de prática política, em alguns casos, ser a única opção 

para que as reivindicações da população sejam atendidas, demonstrando problemas de inves-

timento público e de interlocução das gestões públicas com a sociedade civil. Também há de 

se notar a compreensão do estudante sobre as limitações dessa forma de participação, uma vez 

que, segundo ele, “essa forma de participação é mais um impacto”, sendo necessária a utiliza-

ção de outras formas de participação. 

Felipe ainda relatou ter participado de outras duas manifestações. A primeira partici-

pação aconteceu em 2011, em um protesto contrário ao aumento das tarifas de ônibus na cida-

de do Recife; a outra experiência foi em uma das manifestações acontecidas em junho de 

2013, na mesma cidade. Após isso, fizemos a seguinte indagação ao estudante: “Bom, você 

teve algumas participações em protestos, então eu te faço a seguinte pergunta: Como você se 

sente enquanto ator político, enquanto manifestante, quando você está nessas manifesta-

ções?”. Segue a resposta de Felipe abaixo. 

 

É uma coisa muito louca, você tem vários sentimentos, primeiro, você tá naquela in-

dignação, aquela vontade de sair de casa, se dirigir ao local que tá marcado o ato, 

você encontra aquela galera, um monte de gente que compartilha dos mesmos pen-

samentos que você, a maioria jovens, dispostos a levar um tiro de bala de borracha 

igual a você, então você se sente.. como eu posso dizer.. meio que protegido, sabe?. 

Aí o cara fica confiante, sabe que tá em grupo, sente uma adrenalina massa, acha 

que dali vai sair alguma coisa, grita, pula, faz tudo. Aí depois vem a pior fase mano, 

é a decepção, você vê que tipo, aquilo foi massa, a gente fez uma oposição e tal, mas 

depois todo mundo vai pra parada pegar o busão pra casa, amanhã tá tudo do mesmo 

jeito (informação verbal)
25

. 

 

Esse segundo relato traz questões interessantes que aqui serão abordadas. Em sua fala, 

o estudante discorre sobre três sentimentos sentidos pelo jovem durante sua participação nos 

protestos e manifestações de rua. A primeira é a fase da indignação, sentimento que orienta e 

dá sentido ao deslocamento do jovem para o local de encontro estabelecido para o início do 
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ato. Essa indignação se transforma em uma vontade de mudança, um desejo de transformação 

da realidade. Nos grandes grupos encontram reciprocidade e transformam a indignação em 

ação política. Para Souza: 

 

Individualmente, ou a partir de pertencimento a algum grupo de afinidade, esses jo-

vens se juntam numa espécie de rebelião aberta, mutante, definida e preparada cole-

tivamente. A novidade dessa forma de agrupar-se está na concepção política que vai 

sendo definida conforme cada Dia de Ação Direta que é organizado com fins de pro-

testo, ocupação do espaço público, bloqueio de algum evento ou acontecimento etc. 

(SOUZA, 2004, p.459). 

 

O segundo sentimento exposto por Felipe é de confiança. Segundo o estudante, essa 

confiança floresce de duas sensações, a sensação de segurança, pelo fato do jovem estar em 

companhia de um grupo numeroso de pessoas, e a sensação de poder, resultado dessa compa-

nhia e “unidade” de um grande grupo. Ou seja, pelo fato de ali estarem vários jovens, “com os 

mesmos pensamentos”, Felipe afirmou se sentir confiante e poderoso, sem temer as conse-

quências que aquele ato pode proporcionar ao estudante. 

O terceiro e último sentimento é a decepção, uma tristeza que é justificada pelo fato 

daquela forma de participação, em alguns casos, não produzir os resultados esperados pelos 

manifestantes. Assim, compreende-se que essa forma de participação tem seus limites. Citan-

do uma frase do próprio Felipe, exposta na sua primeira fala presente na página 67 desta dis-

sertação, “essa participação é mais um impacto”. Ou seja, se não articulada com outras formas 

de participação, em especial, aquelas que são realizadas por vias institucionais e através de 

fiscalização, não se obtém os resultados esperados. 

Expostos os relatos de Felipe, passmos a discorrer sobre as experiências de participa-

ção de Camile, 22 anos, aluna do curso de Design de moda da Faculdade Boa Viagem (FBV). 

Ao ser perguntada sobre já ter participado politicamente de alguma manifestação, protesto 

e/ou passeata, a jovem estudante afirmou ter tido uma experiência de participação nas mani-

festações de 2013, inclusive, sua primeira experiência nessa modalidade de participação não 

convencional. 

Eu só tinha participado politicamente nas eleições né, porque meus pais sempre fize-

ram questão que desde os 16 anos eu tirasse meu título e já começasse a exercer meu 

direito de voto. Então, só em 2013, quando eu tinha 18 anos, foi quando eu fui pra 

uma manifestação. Eu fui para protestar contra a corrupção e a roubalheira que esta-

va no país. Eu acho importante, sabe? a gente participar mais, fiscalizar, cobrar, por-

que é o nosso dinheiro que está sendo roubado. Então, eu fui com uns amigos, an-

damos, levamos nossos cartazes, vestimos nossas camisas verdes e amarelas, pinta-

mos nossos rostos com as cores do Brasil. Meus pais fizeram isso no impeachment 
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de Collor, e muita gente também fez, querendo mostrar esse amor pelo país (infor-

mação verbal).
26

 

 

Antes de citar o relato de Camile diretamente, fizemos questão de evidenciar que a 

primeira participação da jovem estudante em uma das manifestações de 2013 se colocou co-

mo a primeira experiência de participação não convencional. Isso porque as primeiras pala-

vras do relato da estudante discorrem sobre uma participação política através de formas con-

vencionais, como é o caso do voto nas eleições.  

Outra questão que chama atenção para a fala de Camile é o processo de socialização 

política no qual a jovem foi exposta pelos pais, visto que, segundo a fala da estudante, os pais 

sempre fizeram questão que, desde os 16 anos, Camile solicitasse seu título de eleitor para 

exercer seu direito de voto, mesmo esse direito sendo facultativo ainda nesta faixa etária. 

Em seu relato, a estudante também deu detalhes da indumentária utilizada nas mani-

festações “camisa verde e amarela”, além de pinturas no rosto com as cores do Brasil. O rela-

to desse detalhe veio seguindo de uma espécie de justificativa do porquê adotar tanto a camisa 

verde e amarela quanto a pintura nos rotos. Segundo a estudante, os pais dela fizeram o mes-

mo nas manifestações de rua que pediram o impeachment do ex-presidente Fernando Collor 

de Melo, movimento conhecido como “caras pintadas”. Ou seja, as práticas adotadas por Ca-

mile nas manifestações de 2013, desde a indumentária até a pintura, são indicadores do pro-

cesso de socialização política familiar. A justificativa de que seus pais procederam da mesma 

maneira também é um dado que reforça essa hipótese. 

Esse processo de Socialização política realizado pela estrutura familiar também foi 

exposto pelo relato de Carolina, 20 anos, aluna do curso de Medicina da Universidade Federal 

de Pernambuco (UFPE). Quando indagada sobre já ter participado de manifestações, protes-

tos, passeatas, a estudante concedeu a seguinte resposta: 

 

Eu participei dos protestos de 2013, mas dessa vez com os meus amigos, eu acho 

que foi a primeira vez em que participei sem meus pais. Porque lá em casa sabe... 

meus pais são bem ligados nessas questões políticas, meus pais são professores do 

Estado, então eles de vez em quando tão participando de manifestações pela educa-

ção. Eu já tinha participado de duas, uma na Secretaria de Educação e outra que 

aconteceu na Praça do Derby (informação verbal).
27

 

  

Após essa resposta, continuamos a fazer algumas perguntas com o objetivo de colher 

relatos dessas experiências expostas pela estudante. Para isso, fizemos a seguinte indagação: 
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“Bem, você já me disse que teve três experiências de participação política nessas modalida-

des, protestos, manifestações, passeatas.. Você poderia me falar, de maneira mais específica, 

como se deu essa participação, o que você fez nessas manifestações, como foi seu comporta-

mento?” Carolina respondeu da seguinte maneira: 

 

As experiências de participação que tive com meus pais foram bem diferentes da que 

eu tive com meus amigos em 2013. Acho que por causa dos motivos das manifesta-

ções, né? enquanto que nos protestos dos professores se tinha uma pauta bem defini-

da, as reivindicações das manifestações de 2013 tinham coisas bem amplas. Na ma-

nifestação dos professores, eu fiquei mais contida, sabe? eu era meio que a filha dos 

professores, então eu meio que sabia da importância daquela manifestação, mas não 

tinha meio que.. como posso dizer.. não estava de verdade na manifestação, entende? 

Eu acho que fiquei mais tranquila com meus amigos e com a galera que estava lá, ti-

nha muita gente jovem, muita gente do movimento estudantil, muitas faixas, carta-

zes, eu achei uma coisa assim mais empolgante, sabe? Eu acho que ali, eu realmente 

estava participando e tal, eu me sentia por dentro, meio que não era mais a filha da 

professora, eu era uma manifestante de verdade. Dá pra entender? (informação ver-

bal).
28

 

 

Ao analisar a fala de Carolina, compreende-se que as experiências de participação são 

fenômenos complexos, e que as participações são orientadas por condicionantes como ambi-

ente, pautas, local de encontro, perfis dos manifestantes, formas de participação, gritos, cânti-

cos e intervenções. Esses condicionantes influenciam o comportamento dos atores políticos 

nas manifestações, no caso de Carolina, o seu protagonismo político juvenil.  

O que se faz necessário discorrer aqui é que a experiência de participação em 2013 

com seus amigos e várias outras juventudes que portavam faixas, bandeiras e cartazes, todo 

aquele universo jovem de contestação e “rebeldia”, pode ter potencializado o seu reconheci-

mento enquanto ator político, diferentemente da primeira experiência, em que tais atores polí-

ticos protagonistas eram os seus pais e os profissionais docentes do Estado de Pernambuco. 

Ou seja, o ambiente, as formas de interação, a utilização de materiais, e o próprio contexto de 

efervescência social e política presente nas manifestações de 2013 podem ter aflorado seu 

protagonismo político. Até porque, como bem aponta Feixa (2002), instituições sociais como 

a família e a escola não são as únicas responsáveis pela socialização dos jovens, temos tam-

bém as ruas, os grupos juvenis, e as redes de identidades, informais em seus vínculos de soci-

abilidade entre os atores políticos. 

Diante do que foi exposto nessa secção, vê-se que muitas das juventudes entrevistadas 

afirmaram ter tido suas primeiras experiências de participação política através das formas não 

convencionais nas manifestações, passeatas e protestos acontecidos no ano de 2013. É impor-
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tante também destacar que os relatos dos estudantes demonstram a multiplicidade de formas 

de participar politicamente. 

 

3.2.2 Nos espaços virtuais 

 

Inicialmente, destaca-se o fato de vários relatos evidenciarem a Internet como um es-

paço de participação política. A utilização das novas tecnologias de informação fora contextu-

alizada no segundo capítulo desta dissertação, quando se demonstra a apropriação juvenil des-

sa ferramenta de sociabilidade como um importante espaço de debate, pesquisa, discussão, e 

participação na contemporaneidade, conforme nos demonstra Arabela, 23 anos, aluna do cur-

so de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Maurício de Nassau. 

 

Eu não tinha o costume de ler nada sobre política. Eu nunca participei de partido, de 

sindicato, de coisa do movimento estudantil nenhum. Mas aí, hoje em dia eu leio as 

notícias sobre política no Instagram e no Facebook. Acho que hoje em dia está mui-

to mais fácil se informar, até porque todo mundo tem um celular para acessar as re-

des sociais, mandar um e-mail, enviar um trabalho aqui da faculdade, assistir um ví-

deo sobre política, essas coisas. Assim eu não preciso participar dessas coisas, eu 

não curto muito essas coisas, acho que tem muita alienação e roubo. Eu prefiro par-

ticipar da política na internet, discutindo e comentando algo nas publicações dos 

meus amigos e dos jornais (informação verbal).
29

 

 

Arabela afirma utilizar a internet tanto para se informar sobre os acontecimentos políti-

cos quanto para participar politicamente, interagindo em discussões e fóruns virtuais. Quanto 

ao alcance e o processo de construção de referências políticas nesses espaços virtuais, há de se 

perceber que, assim como os convencionais espaços de participação, os partidos políticos, os 

sindicatos, e os espaços do movimento estudantil, a internet também funciona como um espa-

ço de construção de referências e ideologias políticas. 

 Nesse sentido, a internet pode funcionar como um espaço de socialização política, uma 

vez que vários jovens que não estão engajados em outros espaços de socialização, como os 

partidos, os sindicatos, o movimento estudantil, encontram nos meios de comunicação de 

massa virtuais (jornais e revistas eletrônicas, Blogs, páginas do Facebook, Perfis do Insta-

gram) informações sobre política. É importante lembrar que essas informações disponibiliza-

das por esses veículos de informação virtuais, muitas vezes, não dispõem de confiabilidade, 

uma vez que a Internet ainda se constitui como um ambiente inseguro do ponto de vista do 

controle, fiscalização e veracidade dos fatos. 
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 A participação política através da Internet também se fez presente na fala de Fabiana, 

25 anos, aluna do curso de Direito da Universidade de Pernambuco (UPE). 

Eu utilizo muito a internet para participar politicamente. Primeiro, porque eu faço 

parte do Diretório Acadêmico do curso de Direito aqui da UPE, então eu mantenho 

contato com os outros Diretórios dos outros cursos da instituição, através da internet, 

inclusive, teve uma reunião puxada pelo DCE mês passado, em que eu participei pe-

lo Skype porque eu estava em um congresso na Bahia. Através do Skype, eu levantei 

os questionamentos dos estudantes do curso de Direito da UPE e também fiz uso do 

meu poder de voto nas pautas e decisões em colegiado. Sempre se votava entre os 

presentes e depois todo mundo ficava em silêncio e uma amiga repassava as infor-

mações para mim, então, eu votava e o voto era computado. Então, eu acho que a in-

ternet é um espaço muito massa pra gente poder participar politicamente, até porque 

a gente, jovem, acho que somos os que mais utilizam a internet, né? (informação 

verbal).
30

 

 

Percebe-se pela fala de Fabiana que a internet, enquanto espaço e forma de participação 

política não convencional, foi utilizada pela jovem estudante para participar das obrigações da 

atual gestão do Diretório Acadêmico do curso de Direito da Universidade de Pernambuco. 

Nesse caso específico, percebe-se que a participação política da jovem estudante na reunião 

só foi possível por causa da transmissão de áudio e vídeo realizada pelo Skype. O caso de Fa-

biana pode se colocar como um exemplo para a reflexão de Pipa Norris (2002), uma vez que 

“as tecnologias de comunicação e informação favorecem a ação política nos casos em que os 

indivíduos já possuem o interesse pelas causas em questão” (NORRIS, 2002, p. 29). 

Além disso, destaca-se que Fabiana utilizou de formas convencionais e não convenci-

onais para a sua participação na referida reunião. Ou seja, a estudante além de participar poli-

ticamente através de uma forma e espaço não convencional (internet), participou de uma reu-

nião de natureza política, e também utilizou do voto, formas de participação política classifi-

cadas como convencionais por Lester Milbrath (1965). 

Diante disso, é perceptível a utilização de formas convencionais e não convencionais 

de participação política em um mesmo momento. Ou seja, as formas convencionais e não 

convencionais de participação podem por vezes se mesclar, se articular. Dessa maneira, per-

cebe-se que a internet enquanto espaço e forma não convencional de participação possibilitou 

não só a ampliação do leque de modalidades de participação política nas sociedades contem-

porâneas, ela também incorporou modalidades classificadas como convencionais, ampliando 

formas de participação já existentes, e criando novas formas de participação. 

 O relato de Fernanda, 22 anos, aluna do curso de Hotelaria da Universidade Federal 

de Pernambuco, merece aqui ser sublinhado pelo fato de, mesmo de maneira geral, exemplifi-

                                                      
30

 Entrevista concedida por ARAGÃO, Fabiana. Entrevista 18.Setembro. 2016. Entrevistador: Sidney. Recife, 

2016. 



79 

 

car esse processo de ampliação dos espaços e formas de participação política através da inter-

net. 

Eu participo de um grupo no Facebook chamado “Homofobia já era”. Nesse grupo 

são realizadas muitas discussões que tem como finalidade desconstruir pensamentos. 

Eu leio muita coisa que postam lá, sabe? desde relatos de agressão até uns textos 

massa. A gente procura também colher assinaturas virtuais com o CPF e fazer peti-

ções online no AVAAZ, encaminhando principalmente para os deputados para que 

sejam criadas campanhas de conscientização. A gente também utiliza o Facebook 

para ir nos perfis dos deputados preconceituosos, a maioria da bancada evangélica, 

que nos tratam como seres doentes ou algo do tipo. Um dia desses, a gente fez um 

ataque a página de um deputado com aqueles emojis do vômito. A minha participa-

ção é mais nesse sentido (informação verbal).
31

 

  

A estudante faz parte de um grupo virtual do Facebook, criado com a finalidade de re-

unir homossexuais vítimas de preconceitos na sociedade. Fernanda afirma que utiliza o grupo 

do Facebook como meio de informação e desconstrução de “pensamentos”. A estudante tam-

bém relatou participar politicamente na Internet, assinando petições no AVAAZ. O AVAAZ 

consiste em comunidade virtual registrada em um endereço eletrônico. Através desse espaço 

virtual são criadas campanhas que colhem assinaturas das pessoas com a assinatura por meio 

do e-mail e do Cadastro de Pessoa Física (CPF). 

Diante do que já foi exposto aqui, voltamos a destacar as potencialidades da Internet 

para o processo de ampliação das formas de participação política na sociedade. Esse espaço se 

constitui como importante, pois sua “imediaticidade, e a capacidade de atingir indivíduos nos 

mais remotos locais, e a construção de redes, fazem com que esta tecnologia seja particular-

mente útil no processo de mobilização para ações políticas” (PEREIRA, p. 14, 2011). 

Lembrando que a assinatura de abaixo-assinado foi elencada por Barnes e Kaase 

(1979) como uma das formas de participação política não convencionais. Dessa maneira, 

constata-se que a internet enquanto espaço não convencional de participação política também 

tem ampliado a participação política das juventudes, em outras formas e modalidades de par-

ticipação classificadas como não convencionais. 

Esse processo de redimensionamento das novas Tecnologias de Informação e Comuni-

cação, com as formas convencionais e não convencionais de participação política, tem infe-

rência até em modalidades de participação que, em sua essência, necessitam de uma presença 

física dos atores políticos, como é o caso das manifestações de rua. Nesses casos, o que se tem 

constatado é uma reformulação nas formas de articulação, recrutamento e mobilização dos 
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atores políticos, visto que a Internet funciona como um importante “instrumento para a orga-

nização social, da ação coletiva e da construção de sentido” (CASTELLS, 2004, p. 76). 

Muitas das manifestações de rua são articuladas através dos espaços virtuais, sobretu-

do, através das redes sociais. Os eventos criados através do Facebook em junho de 2013, por 

exemplo, possibilitaram uma articulação e mobilização política sem precedentes na história 

do país. Manifestações foram realizadas de forma simultânea em várias cidades, todas articu-

ladas a nível nacional por perfis de usuários “fake’s” (não reais) do Facebook, visando, assim, 

preservar as identidades dos organizadores. 

O poder de articulação e mobilização das juventudes através da Internet é exposto na 

fale de Bruno, 25 anos, aluno do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de 

Pernambuco. 

 

Eu cheguei a ir até uma manifestação, a que foi realizada na Avenida Conde da Boa 

Vista, em Recife. E eu acredito que eu fui muito ligado pela mídia, principalmente 

pela TV e pelo Facebook. Elas foram marcadas com antecedência e por conta disso 

muita gente terminou indo. Porém, ao chegar lá não me identifiquei, não era o que 

eu pensava, eu vi em sua maioria as pessoas se divertindo, pulando, tirando selfie e 

postando foto no instagram e Facebook (informação verbal).
32

 

 

A fala de Eduardo, 25 anos, aluno do curso de Letras da Faculdade Estácio do Recife, 

também discorre sobre esse poder de mobilização do Facebook. 

 

Eu acho que eu fui para os protestos porque naquele momento estava sendo escrita a 

história do país. E também eu nunca tinha participado. Eu fiquei sabendo pelo Face-

book, fui convidado por uma amiga e aí eu vi que tinham muitos amigos e conheci-

dos confirmando presença. Então, eu resolvi participar. Meus pais também me de-

ram apoio total, e falaram que eles também foram para o pedido de impeachment de 

Collor. Então, eu fui, eu acho que mesmo sem saber muito de política eu dei minha 

contribuição para o país (informação verbal).
33

 

 

Ao analisar as falas dos dois últimos entrevistados, percebe-se uma coisa em comum: 

as novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) se constituem como potenciais 

espaços de articulação, mobilização, e participação política na contemporaneidade. Nesse 

sentido, destacam-se as redes sociais, sobretudo, o Facebook que, em 2013 conseguiu realizar 

uma grande articulação e mobilização, não só dos coletivos e movimentos sociais organiza-

dos, mas também de indivíduos que, além de não estarem engajados politicamente, tiveram 

nas “jornadas de junho” uma primeira experiência de participação política através de algumas 

modalidades não convencionais (manifestações de rua, protestos, passeatas), principalmente 

                                                      
32

 Entrevista concedida por CESAR, Bruno. Entrevista 13. Setembro. 2016. Entrevistador: Sidney Recife, 2016.  
33

 Entrevista concedida por NUNES, Clara. Entrevista 16. Setembro. 2016. Entrevistador: Sidney. Recife, 2016.  



81 

 

os jovens que nasceram nos primeiros anos da década de 1990. As gerações desta época, des-

de as manifestações pró-impeachment de Fernando Collor, em 1992, não tinham presenciado 

grandes manifestações de massa a nível nacional no país. 

O que se pode concluir a partir das falas dos entrevistados é que a Internet se constitui 

como um importante espaço de participação política para as juventudes entrevistadas, tendo 

em vista que os grupos e espaços virtuais contribuem para o processo de ampliação das for-

mas de participação política das juventudes nas sociedades contemporâneas. Isto é,            “a 

apropriação de tecnologias de informação e comunicação (TICs) pelos movimentos sociais 

tem favorecido o surgimento de novas formas de ativismo, perpassadas por infra-estruturas 

tecnológicas que determinam e são determinadas pelas próprias práticas” (PEREIRA, 2011, 

p.11). 

Ao mesmo tempo em que se criam novos espaços de participação política, realiza-se 

um fenômeno de redimensionamento de formas e modalidades de participação políticas clas-

sificadas como convencionais e não convencionais pela literatura das ciências sociais. As no-

vas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), portanto, se colocam como a expres-

são concreta do processo de modificação dos quadros e referências da sociedade líquida mo-

derna exposta por Bauman (2007), em que o real e virtual se articulam e se ressignificam 

constantemente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente dissertação se propôs a identificar quais os espaços e as formas de partici-

pação política dos jovens universitários da grande Recife. Para isso, foram apresentadas as 

formas de participação política utilizadas pelas juventudes ao longo da história, destacando a 

atuação juvenil em vários movimentos sociais acontecidos não só no Brasil, mas em outros 

países. Durante esse percurso, foi realizado um resgate histórico dos espaços que historica-

mente tem sido ocupados e construídos pelas juventudes para participarem politicamente, 

analisando-se também as formas de engajamento e atuação preferidas pelas juventudes brasi-

leiras. 

Procurando realizar um diálogo com a literatura que versa sobre o tema da participa-

ção política, foram analisadas as formas de organização política das juventudes nas duas tipo-

logias utilizadas neste estudo, os espaços convencionais e não convencionais de participação 

política. Ao se fazer isso, foram discutidas questões como hierarquia, burocratização, vertica-

lização, sociabilidade e pertencimento, tendo-se como objetivo compreender qual a relação 

das juventudes com esses espaços e formas de participação. 

 Do ponto de vista teórico, este estudo procurou dialogar com as classificações sobre 

participação política consolidadas no campo das ciências sociais. Serviram como base teórica, 

as classificações propostas por Lester Milbrath (1965) e Barnes e Kaase (1979). No caso de 

Milbrath (1965), sua obra Political Participation, pioneiramente classifica algumas modali-

dades de participação como convencionais, enquanto Barnes e Kaase (1979) inovam ao, pela 

primeira vez, incorporar as modalidades de protestos como formas de participação política, 

classificando-as como formas não convencionais. 

No segundo capítulo apresentamos uma periodização histórica sobre a participação po-

lítica das juventudes brasileiras, tomando como referência as obras de Arthur Poerner (2004) e 

Antônio Mendes Júnior (1982), trabalhos históricos clássicos sobre o tema da participação 

política das juventudes brasileiras, exposta no capítulo 2 desta dissertação. O terceiro e último 

capítulo, por sua vez, apresentou os resultados obtidos com a realização da pesquisa de cam-

po. Entrevistas semiestruturadas com jovens estudantes de seis instituições de ensino superior 

da Grande Recife. 

 Em vários momentos desse trabalho foi realizado um esforço de aproximar a discus-

são sobre os espaços e as formas de participação, uma vez que, os resultados da pesquisa 

apontam que os espaços e formas de participação, por vezes, se complementam, de maneira 
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que, em alguns casos, essas duas categorias terminam por ser constituir como uma única coi-

sa, como é o caso da Internet. Ou seja, em algumas situações, a internet funciona ao mesmo 

tempo como espaço e forma de participação política. 

Além disso, vê-se que as formas de participação convencionais geralmente são desen-

volvidas nos também convencionais espaços de participação. Isto é, a participação política das 

juventudes através do voto, da participação em assembleias, reuniões políticas e campanhas 

eleitorais são comumente realizadas nos convencionais espaços de participação, os partidos 

políticos e os espaços ligados ao movimento estudantil.  

A participação política das juventudes nas manifestações de rua, protestos, passeatas, 

boicotes e ocupações são costumeiramente realizados nos espaços não convencionais de parti-

cipação, os movimentos sociais, os grupos juvenis informais, os coletivos de jovens, os gru-

pos de defesa ambiental, dentre outros. No entanto, essa tendência de participação não se 

constitui como uma regra, uma vez que a pesquisa também demonstrou que as juventudes que 

compõem tanto os partidos políticos quanto os espaços do movimento estudantil sempre utili-

zaram das formas não convencionais de participação, como as manifestações de rua, os pro-

testos, as passeatas, as ocupações, as greves.  

A leitura da obra O poder Jovem de Arthur Poerner (2004) demonstra que historica-

mente os movimentos estudantis também têm utilizado das formas não convencionais de par-

ticipação política para materializar suas atuações. Cita-se como exemplos a passeata realizada 

pela UNE em protesto as declarações de apoio concedidas por Vargas aos países do eixo na 

segunda guerra mundial; a ocupação do clube Germânia para a instalação da primeira sede da 

UNE; a greve de um terço; as manifestações de protesto ao assassinato do jovem estudante 

Pernambucano Demócrito de Souza Filho, entre outros. 

 Assim, os resultados do estudo apontam para o grande repertório de ações políticas 

utilizadas pelas juventudes, mesclando-se as formas de participação. Ou seja, as formas de 

participação convencionais e não convencionais não são contraditórias, pelo contrário, passam 

por um intenso processo de reconfiguração, em que por vezes se mesclam se articulam, e se 

complementam. 

Outra questão que merece ser aqui destacada é a baixa participação política das juven-

tudes entrevistadas, sejam nos espaços convencionais, partidos políticos e movimento estu-

dantil, seja nos espaços não convencionais, nos grupos de arte, cultura, meio ambiente, etc.. 

Destaca-se que a afirmação de não participação, sobretudo nos partidos políticos, foi justifi-

cada pelo problema da corrupção, presente na fala de alguns entrevistados.  
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O reflexo desse distanciamento juvenil dos partidos políticos pode ser explicado pelo 

fenômeno de negação da política por parte de alguns jovens que, em alguns casos, afirmaram 

não querer nenhum tipo de envolvimento político, entendendo envolvimento político única e 

exclusivamente como envolvimento partidário. O que chama atenção é o fato dessas juventu-

des que negam a política e os espaços convencionais não ocuparem nem os espaços não con-

vencionais, nem outros espaços que possibilitem a prática política na sociedade.  

Fica um alerta para as críticas feitas pelos estudantes às organizações do movimento 

estudantil universitário, sendo denunciados pelos entrevistados problemas referentes às difi-

culdades de interlocução desses convencionais espaços de participação política com as juven-

tudes que não estão engajadas no movimento estudantil. Ou seja, as dificuldades de inserção 

expostas no primeiro capítulo desta dissertação se coadunam com as falas dos jovens que 

afirmam não encontrar nesses espaços políticos convencionais ambientes que possibilitem o 

desenvolvimento da prática política das juventudes.   

Quanto aos espaços e as formas não convencionais de participação, registrou-se que 

parte considerável dos jovens teve suas primeiras experiências em modalidades de protesto 

nas manifestações de junho de 2013. Outro ponto a ser destacado é a utilização da Internet 

como espaço de participação política pelas juventudes na contemporaneidade. Vários relatos 

explicitam o poder de articulação e mobilização dos atores políticos que compuseram as ma-

nifestações de 2013. Além disso, há de se destacar o processo de redimensionamento dos 

campos e possibilidades de participação política a partir das novas Tecnologias de Informação 

e Comunicação (TICs), uma vez que, percebe-se que algumas formas de participação política 

convencionais estão incorporadas a alguns espaços virtuais. 

 Diante de tudo que já foi exposto, acreditamos que os objetivos propostos pelo estudo 

foram alcançados. O estudo das formas de participação política das juventudes na contempo-

raneidade foi realizado a partir da investigação, análise e reflexão das juventudes que foram 

entrevistadas. As entrevistas semiestruturadas permitiram ao pesquisador analisar as particula-

ridades de cada experiência juvenil com a política. 

 Em alguns momentos, parece que o pesquisador insiste em demasia em um determina-

do ponto ou discussão, no entanto, o objetivo é explorar a particularidade dessa relação dos 

jovens com a política. O que aqui quero destacar, é que em alguns momentos parece que volto 

ao mesmo assunto, procurando repetir algo que já foi explicitado. Contudo, o objetivo é expor 

reflexões sobre as variações expostas nas falas das juventudes entrevistas, dialogando assim, 

com a particularidade de cada caso. 
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 Destaco também que o referencial teórico utilizado nesse estudo foi essencial para que 

todos os objetivos inicialmente propostos fossem alcançados. As contribuições teóricas de 

Lester Milbrath (1965), Barnes e Kaase (1979), Arthur Poerner (2004), Antonio Mendes Jú-

nior (1982), além de oferecerem dados, informações, reflexões e análises de natureza tanto 

histórica, quanto sociológica, auxiliaram a construção de um quadro teórico que foi utilizado 

para dialogar com as questões expostas nas falas das juventudes entrevistadas. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A - ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

1. Nome, idade, curso, período e instituição de ensino superior 

2. Você participa ou já participou de alguma entidade, grupo, ou movimento de jovens? 

3. Você participa ou já participou de alguma entidade ou movimento estudantil? 

4. Se participa ou já participou falar sobre essa participação (perguntas 2 e 3). 

5. Quais os espaços que você acredita ser possível a participação política dos jovens? 

6. E aqui na sua Universidade/Faculdade, quais os espaços que você acredita ser possível a 

participação política dos jovens estudantes? 

7. Você é filiado, ou participa de algum partido político, sindicato, ou algum órgão de classe? 

8. Você já participou de alguma manifestação de rua, protesto, ou passeata? 

9. Se for filiado ou participar, falar sobre as experiências de participação (perguntas 7 e 8). 

10. Existem espaços e formas de participação política que você costume ocupar ou utilizar? 

11. Pronto. Agora abro um espaço para que caso você deseje, possa falar mais sobre algum 

ponto que você queria complementar, ou até mesmo discorrer sobre outro assunto ou tema, 

pode ficar à vontade. 

 

 

 

 

 

 


