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RESUMO: Este trabalho visa analisar a participação juvenil na política institucional 

partidária. Para tanto, são abordadas teorias sobre participação política, partidos 

políticos e juventude; levantados dados acerca dos candidatos ao cargo de deputado 

federal nos últimos seis pleitos; assim como dados sobre os deputados que compuseram 

as últimas seis legislaturas. Os dados colhidos possibilitam uma análise sobre a 

participação política juvenil e um melhor conhecimento daqueles que compõe a Câmara 

dos Deputados. 

 

 

Palavras-chave: Comportamento político. Juventude. Câmara dos Deputados. Partidos 

políticos. Participação política juvenil. 
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Introdução 

Um dos grandes desafios das democracias atuais é atrair os jovens para a 

política. O jovem carrega em si uma imagem de inovação, que não se prende ao velho, 

não carrega os mesmos problemas já existentes. A representação política, por sua vez, 

de acordo com Rosanvallon (2006), em momentos de crise da democracia é sempre tida 

como um problema ou como uma solução. Tendo isso em vista, seria possível afirmar 

que o jovem também assume essa figura dicotômica? 

Mayorga (2013) aponta que a relação entre juventude e política não é natural. A 

maioria dos estudos sobre o tema mostram diversas formas de engajamento político dos 

jovens. Muitas, é destacada a suspeita existente em relação à política institucionalizada, 

não apenas pelos jovens, mas pela população como um todo. O fato de a esfera 

partidária ser institucionalizada, permeada por regras próprias e burocracia, com debates 

e conflitos bem característicos, são vistos, na maioria das vezes, como um fator 

impeditivo para o engajamento nesta esfera institucional. Castro (2009) mostra que, por 

diversos fatores – incluindo os supracitados – os jovens preferem “uma via direta de 

ação e de participação na sociedade, em que podem constatar, por eles mesmos, os 

efeitos do que fazem, sem intermediações”. 

Realizada em 2013, a Pesquisa Nacional sobre o Perfil e a Opinião dos Jovens 

Brasileiros constatou que 54% dos jovens nunca participaram de atividades políticas no 

plano institucional; ao passo que ações diretas, como protestos, manifestações e 

mobilizações de rua, eram tidas como a melhor maneira de solucionar problemas sociais 

por 45% dos jovens. Por fim, reafirmando a ideia de que a relação entre juventude e 

política não é natural, levantamentos mostram um grande desinteresse dos jovens pela 

política institucional. Sendo assim, o que leva os jovens à política no âmbito 

institucional partidário? 

Nas últimas eleições, em 2018, o Congresso Nacional teve um dos maiores 

índices de renovação, chegando a 87% no Senado e 52% na Câmara. Além da grande 

renovação, o Congresso também está mais jovem do que nunca. Apesar de o índice de 

deputados com até 30 anos ter se mantido o mesmo, houve um aumento no número de 

parlamentares com menos de 30 anos. O número de deputados mais velhos também 

diminuiu, comparado a 2014. Dentre os deputados eleitos que nunca ocuparam uma 
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cadeira na Casa, um quinto tem até 35 anos, sendo seis parlamentares com até 24 anos, 

são eles: Enrico Misasi (PV); Tábata Amaral (PDT); João Campos (PSB); Luísa 

Canziani (PTB); Emanuelzinho (PDT); Kim Kataguiri (DEM). 

Outro fator relevante tange o surgimento da internet e das redes sociais. O 

ambiente on-line, apesar de criado com fins científicos e políticos, atualmente se baseia, 

para grande parte dos usuários, nas redes sociais. Com o desenvolvimento desses 

espaços – que são ocupados, majoritariamente, por jovens – as redes sociais deixaram 

de ser apenas um ambiente para dividir fotos e informações com amigos e se tornaram 

também um grande espaço para debates políticos, além de um ótimo canal de 

mobilização. 

Além de na área de estudos sobre a juventude e ativismo político existir pouca 

literatura no campo da ciência política, estando a maior parte das obras no campo da 

sociologia (MACHADO, 2016), a experiência política juvenil é trabalhada de forma 

muito dicotômica e a problemática da participação da juventude nas sociedades 

contemporâneas não é considerada ou é abordada de forma secundária (MAYORGA, 

2013). Além disso, Medeiros (2014) aponta o fato de os jovens estarem se tornando 

protagonistas do cenário político do país, o que se motivou por um senso de dever e 

ética com as causas sociais e o envolvimento com diversas temáticas e movimentos 

sociais. Indo ao encontro a essas premissas, este estudo objetiva abordar tal temática de 

forma focada e, consequentemente, contribuir para a discussão do tema no campo da 

ciência política. 

O objetivo principal é analisar como tem ocorrido a inserção dos jovens na 

política partidária a partir dos anos 2000. Pretende-se verificar o perfil do jovem 

brasileiro que se candidata ao cargo de deputado federal, com base nos dados 

disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral; realizar um levantamento histórico 

sobre a presença de jovens no Congresso Nacional atuando enquanto deputados 

federais; e reunir literatura que explique “como”, “se” e “por que” os jovens saem dos 

movimentos sociais e adentram os partidos políticos. Dentre os objetivos, também está a 

análise dos atuais jovens deputados: quem são, histórico político e possíveis 

convergências ou divergências. 
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Ao decorrer do estudo, é pretendido verificar algumas hipóteses, como a de que 

partidos de esquerda lançam mais candidaturas de jovens do que os partidos de direita; e 

de que a ponte entre os movimentos sociais e os partidos políticos é mais naturalizada 

em movimentos/partidos de esquerda. Além disso, também existe a hipótese de que os 

jovens eleitos ainda são muito diferentes do perfil geral que deveriam representar, 

fazendo vigorar, ainda, o princípio da distinção de Manin. 

Participação juvenil na política partidária 

Antes de discutir a participação política juvenil, é necessário revisitar alguns 

temas, como a definição de espaços políticos. De acordo com Castro (2018), espaço 

político é um espaço de encontro, debates e acordos acerca de interesses conflitantes, 

um ambiente dedicado ao confronto e à ação coletiva motivada por uma intenção 

conjunta. 

A geografia política define três tipos de espaço político: os espaços exclusivos, 

limitados e os abertos. Tal classificação é feita com base em uma escala que considera a 

visibilidade, a abrangência e a efetividade de um espaço enquanto espaço político. 

Parlamentos, por exemplo, são espaços políticos exclusivos, uma vez que sua essência é 

o debate e a deliberação política, além de possuírem grande visibilidade e 

reconhecimento formais. De acordo com Bobbio (1987), espaços de representação 

política são espaços políticos por excelência. A categoria de espaços políticos limitados 

contempla os muitos espaços existentes na sociedade onde são debatidos e 

representados interesses específicos na sociedade, sendo também um espaço 

institucionalizado. A última categoria, de espaços políticos abertos, é representada pelas 

ruas e pelas praças, ambientes do cotidiano social que se transformam em arenas de 

conflitos e demandas.  

Sennet (2003) é outro autor que faz a diferenciação entre as esferas pública e 

privada. Para ele, existe não apenas uma separação filosófica, mas também uma 

separação física. O autor afirma que existe uma tendência de que a esfera privada 

domine a esfera pública, fazendo com que os entes políticos sejam mais julgados por 

características pessoais em vez de serem julgados por sua capacidade de desempenhar 

uma função pública.  
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Outra teoria de suma importância para este debate é a da filosofa política Hanna 

Arendt (1998). Para a autora existe a atribuição de uma importância fundamental à 

esfera pública e ao espaço político, o que ocorre pelo fato destes serem considerados a 

fonte que gera toda a vida política de uma comunidade. Para Arendt a ação é uma 

atividade política por excelência, sendo a única prática que é inteiramente construída 

pelos homens e se exerce exclusivamente sobre eles. Em sua teoria, Arendt afirma que 

apenas o discurso torna o homem um animal político, sendo a capacidade de julgar 

sobre o que é bom ou ruim permite a possibilidade de discussão e decisão sobre o 

interesse público, o que faz com que a política tem um fim em si mesma. Isto posto, a 

esfera pública é o espaço onde a atividade, o agir político pode ser exercido, sendo 

qualquer lugar onde os homens são possibilitados de agir coletivamente. 

Habermas (1989) trabalha a questão e a definição da esfera pública, definindo 

esta como uma arena de debate público onde assuntos de interesse geral podem ser 

debatidos e, consequentemente, as opiniões podem ser formadas. Na teoria do autor, os 

espaços públicos – que convergem com a definição de espaço político mencionada 

acima – são necessários para a efetiva participação democrática e para o processo 

democrático em si. O autor, assim como Arendt (1998), parte da diferenciação e da 

delimitação entre o público e o privado, separação esta que possibilita a existência de 

uma esfera bem delimitada no âmbito político e uma outra esfera que abarca assuntos 

privados. 

Uma vez que já compreendemos o que são os espaços políticos, sabendo que 

eles podem ser formais ou informais, passíveis de diversas classificações, é necessário 

entender as formas de atuação nesses espaços e a implicação que cada tipo de 

participação traz. Este tema, segundo Borba (2012), tem sido foco de debate no campo 

da ciência política na medida que foram sendo observados fenômenos como o declínio 

nos índices de comparecimento eleitoral e de ativismo partidário, assim como a 

emergência e expansão dos movimentos de protesto e de novas formas de ação política 

não diretamente ligadas ao momento eleitoral. 

Muitos conceitos de participação política já foram construídos e revistos. Um 

dos conceitos é o desenvolvido por Milbrath (1965), que tratava a participação como o 

conjunto de atividades relacionadas ao momento eleitoral. No mesmo caminho, 

Huntington e Nelson (1977) trataram a participação como uma atividade que é realizada 
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pelo cidadão privado, objetivando influenciar a tomada de decisão governamental. Tal 

definição, para Borba (2012), é muito restritiva ao limitar a influência como o único 

repertorio político e o governo como destinatário, por excelência, do ato político 

(PASQUINO, 2010; TEORELL, TORCALL & MONTERO, 2007 apud BORBA, 

2012). 

Outras definições, como de Boot e Seligson (1978), conceituam a participação 

como um comportamento que influencia ou tenta influenciar a distribuição dos bens 

públicos. Para Brady (1999), a participação se baseia na ação de cidadãos comuns com 

o objetivo de influenciar alguns resultados políticos. Em Milbrath (1965), temos os 

comportamentos participativos alocados em um continuum que considera o custo e a 

complexidade do ato, que é tido como um ato singular, e divide os cidadãos em três 

grupos: os passivos (que não participam), os espectadores (envolvimento mínimo) e os 

“gladiadores” (ativistas). 

Outra construção teórica é a de Alessandro Pizzorno, que tem como centro o 

questionamento do modelo da centralidade. O autor defende o modelo da consciência de 

classe, onde a participação seria produto da identidade política compartilhada pelos 

atores. Sua proposta de classificação é baseada no tipo de solidariedade dominante (se é 

privada ou pública) e pelo contexto da ação (se é ou não estatal). Desta forma, teríamos 

o profissionalismo político, a participação civil na política, os movimentos sociais, e a 

participação por “subcultura”. A maior inovação deste modelo se baseia no debate de 

modalidade não convencionais de participação, ao passo que considera a participação 

em movimentos sociais como uma das modalidades de participação política. 

Posteriormente, a teoria desenvolvida em Verba, Nie e Kim (1971), Verba e Nie (1972) 

e Verba, Nie e Kim (1978), propõe que a participação política se estruturaria através de 

quatro modalidades: voto, atividade de campanha, contato político e atividade 

cooperativa. 

Vê-se em Borba (2012) que o reconhecimento das modalidades de protesto 

político nos estudos de participação somente vai receber um tratamento empírico 

sistemático, em “Political Action”, de Barnes e Kaase (1979). O ponto de partida desse 

trabalho é o reconhecimento das “ondas de protesto político que varreram as 

democracias industriais avançadas no final da década de 1970” (BARNES & KASE, 

1979, p. 13). Até então, a participação massiva e a mobilização política na forma de 
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protestos eram sempre associadas à instabilidade política presente nos países em 

desenvolvimento. Os autores classificaram também as formas de participação em 

“convencionais” e “não convencionais”, dentre as quais estão os atos como abaixo-

assinados, recusa de pagamento de impostos ou aluguéis, ocupação de edifícios, 

bloqueio de tráfego e aderência a greves. 

Posterior a Political Action, Verba, Schlozman e Brady (1995) trouxeram um 

trabalho que incorporava a participação não convencional, assim como o estudo 

supracitado, mas ia além ao passo que incluía modalidades que não eram endereçadas 

diretamente ao governo, como o voluntariado. Com isso, foram propostas as seguintes 

formas “reconhecidas” de participação política: votar, trabalhar em campanhas políticas, 

contribuição para campanhas, contato com oficiais, protesto, trabalho informal na 

comunidade, membro de um conselho local, filiação a uma organização política e 

contribuição a uma causa política. O resultado disso foi a reafirmação da 

multidimensionalidade da participação política, sabendo também que ela é relacionada 

com a participação social. 

Conhecendo a importância da participação política, uma atividade multifacetada, 

é posto que esta atividade deve ser incentivada por meio da criação e do 

desenvolvimento de uma cultura cívica. A participação política deve ser incentivada, 

principalmente, por dois motivos: ela é capaz de gerar, por si só, uma oferta de políticas 

direcionadas aos grupos que são politicamente ativos, ao passo que a alienação política 

emudece os alienados, que, em grande parte, são os que mais precisam de políticas 

públicas específicas; ela é responsável por solucionar obstáculos existentes para efetivar 

a experiência democrática no país, como a inclusão de grupos da sociedade que 

costumam ser tolhidos da esfera política.  

A partir destas conceituações, é necessário fazer um outro recorte, revisitando 

um terceiro tema. Para cumprir com os objetivos deste estudo, será analisada a 

participação política em um espaço político institucional específico: os partidos 

políticos. 

Os partidos são entidades duradouras, que possuem extensão nacional e dão 

relevo aos núcleos locais, que têm como objetivo atingir o poder e exercê-lo, o que só é 

possível mediante a construção de uma base de apoio na população (KLEIN, 2002). 
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Para Bonavides (1992), os partidos são organizações de pessoas que buscam a tomada 

de poder e sua conservação, normalmente por vias legais. Segundo Burke (1969), "o 

partido político é um corpo de pessoas unidas para promover, mediante esforços 

conjuntos, o interesse nacional, com base em alguns princípios especiais, ao redor dos 

quais, todos se acham de acordo". 

Sartori (1976) afirma que, "os partidos políticos são organizações sociais que 

procuram influenciar a seleção e o mandato do pessoal do governo, apresentando 

candidatos a cargos eletivos, e as políticas do governo, de acordo com os princípios 

gerais ou tendências com as quais concordam a maioria dos seus membros". Por fim, 

Ribeiro (2003) define: "o partido político é um grupo social de relevante amplitude 

destinado à arregimentação coletiva, em torno de ideias e de interesses, para levar seus 

membros a compartilharem do poder decisório nas instâncias governativas”. 

Partidos políticos também podem ser vistos como organizações burocráticas que 

visam à conquista do Estado e buscam legitimar esta luta pelo poder através da 

ideologia da representação e expressam os interesses de uma ou outra classe ou fração 

de classe existentes. O partido político é uma organização burocrática porque isto é 

necessário para atingir o seu objetivo, que é a conquista do poder do Estado. Existem 

alguns elementos que caracterizam os partidos na maioria das abordagens: a presença de 

um grupo social, organização interna, adoção de princípios, ideologias que caracterizam 

a identidade entre os membros e de sua atuação, existência do objetivo principal de 

tomada do poder e sua manutenção, e por fim viabilizar através do poder suas ideias e 

interesses. 

De forma mais descritiva, pode-se dizer que os partidos políticos são instâncias 

associativas permanentes e estáveis, dotadas de ideologia e programa político próprios, 

destinadas à arregimentação coletiva, buscando, em última instância, conquistar o 

controle do poder político, seja pela ocupação de cargos ou influência nas decisões 

políticas. São eles instrumentos de relevante importância na dinâmica do poder político, 

contribuindo para a interação entre governantes e governados nos sistemas 

representativos, ou melhor, são elos entre o sistema político, a opinião pública e a 

sociedade civil. 



12 
 

Os partidos políticos foram referenciados na Constituição Federal brasileira pela 

primeira vez em 1946, quando deu-se início a institucionalização jurídica dos partidos 

políticos. Atualmente, estes possuem um papel importante na sociedade brasileira e um 

local de destaque na Constituição Federal de 1988, integrando o título dos Direitos 

Fundamentais. A Constituição assegura a liberdade de criação de partidos políticos, 

seguindo o princípio do pluralismo político, desde que respeitada a soberania nacional, 

o regime democrático e os direitos fundamentais da pessoa. 

Na medida em que fica estabelecido, no parágrafo único do artigo 1º da 

Constituição, que “todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente”, os partidos encontram seu cerne. Outro 

dispositivo legal que dá funcionalidade aos partidos se encontra no artigo 14, que traz o 

sufrágio universal, o que dá legitimidade para os políticos debaterem e realizarem os 

desejos da sociedade. 

Desde o princípio da formação dos partidos políticos, estes consistem em um 

instrumento de representação da vontade dos grupos que compõe a sociedade. Mesmo 

que exista atualmente uma crise na representação política e uma aversão da população 

aos partidos políticos, a existências destes continua sendo indispensável para a 

manutenção do sistema em que vivemos: o sistema representativo. 

O último recorte necessário para alcançar os objetivos deste trabalho é o de 

idade, revisitando o tema da juventude e sua respectiva participação política. A faixa 

etária é utilizada como uma variável de grande relevância no nível de interesse por 

política, uma vez que “os recursos materiais e cognitivos relacionados a participação, 

bem como os vínculos sociais, se acumulam no decorrer do tempo” (OKADO, 2013). 

Dessa forma, o interesse por política de um jovem seria baixo e cresceria na 

medida em que adquire maiores níveis educacionais, este interesse seria ampliado na 

fase adulta e sofreria um declínio na terceira idade, principalmente pela redução dos 

vínculos sociais, fato que Milbrath e Goel (1977) abordam como “efeito curvilíneo” 

entre idade e interesse por política. Todavia, existe uma dificuldade na identificação de 

um padrão de participação e engajamento político dos jovens (RIBEIRO, LANES e 

CARRANO, 2006) decorrente da complexidade deste grupo, que é plural e emergente, 
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atuando por diversas formas de engajamento e por múltiplas agendas (MALFITANO, 

2011; DAYRELL, MOREIRA e SETENGEL, 2011). 

No debate acadêmico sobre esse assunto, ora as experiências juvenis são 

analisadas como distantes, indiferentes e que demonstram uma certa apatia relacionada 

às questões da vida comum (MÉNDEZ, 1998; STOLLE e HOOGHE, 2004; WELTI, 

2002), ora como experiências marcadas por originalidade, por ressignificação da esfera 

política e das formas de engajamento dos jovens nas questões públicas (BAUGNET, 

1996; FERREIRA, 2005; ION, 1996; MAHEIRIE, 2002; ROUDET, 2004). Na primeira 

perspectiva, estaria em evidência um certo desencantamento da juventude frente às 

atividades convencionais da política, o que levaria a um esvaziamento desses espaços e 

a uma crise da representatividade (HOLLOWAY, 2005; PUTNAM, 2000; STOLLE e 

HOOGHE, 2004). Na segunda perspectiva, seria pressuposta uma inovação no campo 

da política que consideraria o jovem um sujeito político portador do novo. 

Acredita-se que existe um distanciamento da juventude brasileira em relação à 

política, não havendo incentivos para que os jovens se interessem por esse assunto. 

Mesmo com esse distanciamento, a população acredita no poder de transformação que 

os jovens carregam em si. 

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Data Popular em 2014 constatou que um 

terço dos eleitores, na época, era composto por jovens entre 16 e 33 anos. Algo que foi 

apontado pelo estudo é o fato de os jovens influenciarem no voto da família, na medida 

em que, no geral, são mais informados que os pais e contribuem para o aumento da 

renda familiar. A pesquisa mostrou os jovens possuem a crença de que eles têm 

capacidade de mudar o mundo, além de darem muita importância no poder de 

transformação que o voto tem e reconhecerem o papel determinante da política no 

cotidiano brasileiro. 

Uma grande parte da literatura, baseada em estudos empíricos, aponta para uma 

multiplicidade de formas de engajamento político juvenil, que vão desde a política 

institucional até a atividade de militância apartidária (CASTRO, 2009; MAYORGA, 

CASTRO e PRADO, 2012). Além disso, o engajamento político juvenil muitas vezes 

não aparece de forma explicita, podendo nem ser reconhecido ou admitido pelos jovens. 

A juventude, ao atuar politicamente, é impulsionada pelo idealismo, se baseando, na 
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maioria dos casos, na defesa de causas comuns, sem considerar as orientações 

ideológico-partidárias (CASTRO, 2009). 

A literatura especializada já apontava para as constatações dos dados 

apresentados inicialmente, de distanciamento e desinteresse dos jovens pela política. 

Existe um refluxo nas formas habituais de engajamento político entre os jovens, além de 

uma crescente aderência ao protesto e à contestação (RIBEIRO, 2012). A desconfiança 

da juventude na política e a confiança em entidades não governamentais (PAIVA, 2010) 

leva a uma crítica e rejeição à política partidária pelos movimentos juvenis, fazendo 

com que estes neguem que sua atuação é política (MAYORGA, CASTRO e PRADO, 

2012; TELLES e DIAS, 2010). 

A queda do engajamento político juvenil na política institucional foi constatada 

por Okado (2013). Para analisar este engajamento, deve-se considerar três ordens de 

efeito: os efeitos geracionais, que utilizam a faixa etária para explicar o nível de 

interesse na política; os “efeitos de ciclos de vida”, que se baseia nas mudanças de 

prioridades que acontecem em decorrência dos diferentes ciclos de vida de uma pessoa; 

e os “efeitos de período”, que aborda a variação nas preferências de acordo com a 

conjuntura política e econômica (NORRIS, 2003). Apesar de tudo que aponta a 

literatura, como o desinteresse e a falta de incentivos para a participação juvenil na 

política institucional, Machado (2016) mostrou, ao realizar um estudo focado na região 

sul do Brasil, que existem muitos incentivos para que os jovens ingressem os partidos e 

adentrem a política institucional naquela região do país. 

De acordo com o conteúdo revisado, vê-se que os partidos políticos são os 

responsáveis por canalizar demandas sociais e criarem pautas que transformem a 

vontade pública em políticas públicas e normas legais. Sua atuação é importante pois 

eles, além de representarem a população, servem como instrumento de articulação entre 

as pautas da sociedade e dos governantes; traduzem a preferência da população em 

políticas públicas e canalizam a vontade do povo, na medida em que possuem maior 

capacidade de alterar o status quo do que os movimentos políticos não partidários, que, 

geralmente, atuam apenas como grupos de pressão. 

Dimenstein (2011) coloca as políticas públicas como respostas a determinados 

problemas sociais, servindo também como estratégias de regulação das relações sociais. 
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Tais estratégias seriam, para o autor, institucionalizadas por programas, projetos e leis 

que o Estado articula para conduzir os interesses sociais da forma mais equitativa 

possível, o que indica que as políticas públicas são desenvolvidas devido a existência de 

uma demanda de proteção social que requer ações. Para Dimenstein (2011) é impossível 

pensarmos em políticas públicas como questões distantes de nós, como se fossem de 

interesse de apenas parte da sociedade, uma vez que elas são parte do cotidiano de todos 

e devem ser percebidas como tal. Medeiros (2014) afirma ser necessária a inclusão da 

juventude na discussão de políticas públicas contemporâneas sobre as mais diversas 

questões, não limitando sua atuação apenas a discussão da forma, mas também 

permitindo que os jovens participem da construção social do conteúdo da política 

pública. 

Apesar da importância de existir a participação política, o interesse da sociedade 

pela política e a efetivação da experiência democrática através da participação política 

partidária, inclusive por parte dos jovens, quando a participação política se torna um 

objeto de estudo e debate no campo da ciência política, os dados empíricos obtidos 

mostram a presença de cidadãos céticos, apáticos e desinteressados pela política, sendo 

evidenciada, cada vez mais, uma aversão à política. 

Para Downs (1999), nas democracias o número de partidos existentes é definido 

pelo número de opiniões relevantes a serem representadas. No Brasil, apesar da 

existência de dezenas de partidos, a pesquisa ESEB – Nacional 2002 apontou para o 

fato de que quase 60% da sociedade não vê os partidos como representantes de sua 

maneira de pensar. Isso ocorreria não pela falta de partidos, mas pela ineficácia deles de 

voltarem suas ações para a sociedade, e não só para ganhar eleições. Na medida em que 

o partido se esquece do seu papel principal de representar a população e passam a se 

basear em ações visando a tomada de poder, o cidadão experiência um desencanto 

democrático. 

Alguns fatores próprios do sistema eleitoral brasileiro, como o fato de ser um 

sistema eleitoral proporcional com votação uninominal de lista aberta, incentivam o 

personalismo político em detrimento da aproximação entre partidos e eleitores. De toda 

forma, analisar apenas com esse pressuposto acarretaria ignorar elementos da cultura 

política e não enxergar a realidade por inteiro. 
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Francisco (2006) afirma que no Brasil os partidos surgiram como “agrupamentos 

oligárquicos com o intuito de se apropriarem do espaço público representado no aparato 

burocrático” (FRANCISCO, 2006, p. 47) e não como representações de opiniões 

relevantes. Dados coletados pelo Latinobarômetro em 2002 mostraram que no Brasil o 

índice de confiança nos partidos políticos não superava 1,57% (PNUD, 2004), o que 

revela a falta de alcance dos partidos no trabalho de políticas voltadas para o anseio da 

sociedade. 

Outro fator que distancia o indivíduo do partido político é a sensação de que os 

partidos representam os políticos, não a população, gerando uma enorme insatisfação da 

atuação representativa deles. A pesquisa ainda mostra que mais da metade das pessoas 

veem uma carga negativa na atuação dos partidos. Tudo isso gera um distanciamento da 

esfera política e uma associação negativa às discussões e adesões partidárias. 

Como vimos, os partidos políticos são vistos de forma negativa pela sociedade, e 

o mesmo ocorre com os políticos. Francisco (2006) afirma que a percepção da 

sociedade é a de que o agente unitário de um partido no Brasil é o político, e não a 

sociedade, por isso o sentimento de baixa representação pelos partidos. Nas pesquisas 

realizadas, ao avaliar os políticos o fenômeno da corrupção sempre orbita a percepção 

popular, chegando a ser indissociáveis a avaliação dos políticos e a percepção de 

corrupção, na medida que apenas 1,7% dos brasileiros acreditavam que não há 

corrupção entre os políticos no país. 

A corrupção é tão fortemente ligada à política no Brasil que 38,8% da população 

possui a crença de que políticos honestos não possuem habilidade para governar, contra 

39,6% que afirma preferir políticos que roubem pouco, mas façam muitas obras, em 

detrimento ao político que não rouba nada, mas faz poucas obras. Os dados apontam 

para uma alta tolerância da população a políticos corruptos, o que, de certa forma, 

contribui para a prática. O resultado disso é que ao admitir políticos corruptos, a política 

é vista de forma pejorativa, ligada a ganhos particulares que resultaram da expropriação 

do público. 

Przeworski, conhecedor da realidade política brasileira contemporânea, em sua 

obra “Crises da Democracia” (2019), também trabalha a questão da aversão popular à 

política e, como deixa claro o título da obra, a crise das democracias. Para Przeworski, a 
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democracia é um mecanismo que serve para processar conflitos, sendo um sistema que, 

apesar de funcionar, é repleto de falhas. É um arranjo pelo qual é possível que o povo 

escolha governantes por meio de eleições, com um considerável poder de remover os 

governantes que desagradem. Segundo o autor, a desigualdade é um grande desafio para 

qualquer sistema democrático. Com a desigualdade econômica é impossível existir 

igualdade política; com a desigualdade política é impossível existir a igualdade 

econômica. Przerorski afirma que tal ciclo é difícil ruptura. 

Para identificar uma crise nas democracias, o autor elenca algumas 

características: eleições não competitivas, violações das liberdades civis e afrouxamento 

das regras do estado de direito. São sinais do declínio das democracias a erosão dos 

sistemas partidários, com uma grande deterioração dos partidos tradicionais, na medida 

em que partidos populistas se proliferam; a crescente presença de discursos racistas, 

xenofóbicos e nacionalistas; o declínio da adesão à democracia pelo povo; quedas de 

participação eleitoral; intensa polarização política; e, consequentemente, a erosão da 

confiança na política. 

Existe uma concordância entre Przeworski e Nobre quando os autores afirmam 

que as instituições representativas só conseguem absorver conflitos se todos os 

indivíduos tiverem o direito de participar de tais instituições. Nesse ponto, um papel 

fundamental é o dos partidos políticos. Quando o sistema político não se abre para a 

sociedade em momentos de crise, é possível que este sistema perca o controle de seu 

papel de mediação entre instancias do poder e a sociedade, abrindo margem para 

surgimento de novos elementos. 

Metodologia 

 Para a realização deste trabalho, foi utilizada a metodologia qualitativa, de 

natureza exploratória e descritiva, baseada em fontes primárias. O estudo parte de uma 

revisão bibliográfica de trabalhos da ciência política e da sociologia que estudam o 

campo de juventude e participação política, se estendendo a autores de outras áreas do 

conhecimento. A escolha por esta metodologia se deu devido ao objetivo de 

compreender um processo através de uma perspectiva pouco trabalhada. A respeito da 

natureza, a metodologia de natureza exploratória é possibilita uma familiaridade com o 

problema estudado, permitindo o aprimoramento de ideias, na medida em que a 
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natureza descritiva é dada pelo objetivo de estabelecer relações entre as variáveis sem a 

intenção de alterar a realidade, tornando possível descrever as características de 

determinado fenômeno. 

A coleta de dados foi dividida entre a revisão bibliográfica da literatura, 

levantamento dos dados disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE), 

levantamento dos dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e 

levantamento dos dados disponibilizados pela Câmara dos Deputados. Foram escolhidas 

tais fontes de dados devido à abrangência dos dados nelas contidos; a qualidade e a 

consistência dos dados, principalmente os históricos, uma vez que são grandes 

instituições no país, responsáveis por coletar, armazenar e publicizar os dados referentes 

aos seus respectivos trabalhos; e pela compatibilidade dos dados disponíveis com os 

objetivos do estudo. Os dados disponibilizados pelo IBGE permitem uma compreensão 

mais geral da população brasileira, permitindo um levantamento da quantidade 

indivíduos em determinada faixa etária, o que possibilita uma estimativa da proporção 

de jovens na população brasileira. Os dados disponibilizados pelo TSE são um meio de 

analisar diretamente as informações de todas as pessoas que se candidatam, uma vez 

que a base contém dados de qualquer indivíduo que se candidate à um cargo público 

que seja necessário o processo eleitoral, o que nos permite uma análise do perfil das 

pessoas que se candidatam ao cargo. Por fim, os dados provenientes da Câmara dos 

Deputados são um meio completo, com muitas informações, para conhecer todos 

aqueles que já tenham assumido o cargo de deputado federal, o que permite uma análise 

histórica da idade média dos parlamentares em cada legislatura, assim como nos traz o 

conhecimento da quantidade de jovens que já atuaram como deputados federais. 

O primeiro grupo de dados coletados foi na plataforma de dados abertos da 

Câmara dos Deputados. Após a coleta dos dados referentes à composição da Câmara 

dos Deputados entre a 51ª e 56ª legislaturas, estes foram estruturados de forma a obter o 

nome, partido, estado pelo qual foi eleito, sexo e data de nascimento de todos os 

deputados que, de alguma forma, compuseram as referidas legislaturas, resultando em 

uma tabela com 3.814 registros. Este número não é compatível com a quantidade de 

cadeiras na câmara baixa do parlamento brasileiro pois considera também os 

parlamentares suplentes que em algum momento assumiram o mandato. 
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Os dados coletados pela plataforma de dados abertos do TSE são referentes aos 

candidatos aos pleitos. A base inicial foi tratada de forma a obter apenas as candidaturas 

ao cargo de Deputado Federal que foram deferidas pelo tribunal, resultando em uma 

base de dados com 36.745 registros. Os dados foram classificados de acordo com a data 

da eleição e organizados de forma a obter as seguintes informações de cada candidato: 

estado pelo qual se candidatou; nome completo; nome de urna; situação da candidatura; 

partido; data de nascimento; sexo e escolaridade. 

Por fim, os dados do IBGE que foram utilizados estão disponíveis na Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) dos anos 1998, 2002, 2006 e 2009, dados 

que foram utilizados para compreender a parcela da população jovem na composição da 

população do país. 

 A escolha do âmbito federal se deu por alguns motivos. O primeiro deles é a 

relevância deste âmbito, uma vez que abrange e impacta todo o país; o segundo motivo 

é a existência de dados históricos já consolidados e a facilidade de coletar dados atuais, 

precisos e com poucas distorções. 

A escolha destas legislaturas específicas se deu para analisar o período dos 

últimos vinte anos. Como a idade necessária para se candidatar ao cargo de Deputado 

Federal é de vinte e um anos, em 1998 poderiam se candidatar apenas os nascidos até o 

ano de 1977. Todavia, na última legislatura analisada pessoas com apenas um ano de 

vida no início da primeira legislatura abordada já poderiam ter sido eleitas para o cargo 

de Deputado Federal, o que nos oferece uma considerável diferença geracional.  

Além de o tema ter sido escolhido através da percepção de que faltam estudos no 

campo da ciência política que trabalhem a questão dos jovens nos espaços políticos 

formais partidários, também ocorreu por interesse pessoal, que surgiu da noção de que o 

Congresso Nacional, assim como a política partidária, não é ocupado por jovens tanto 

quanto os espaços políticos informais ou formais, mas não partidários. 

Dentre os autores referenciados, Bobbio, Sennet, Arendt e Habermas foram 

utilizados para trabalhar a questão acerca da esfera política, do ambiente público e do 

ambiente privado; Duverger e Sartori estão dentre os autores abordados no tema dos 

partidos políticos; Santos e Borba foram utilizados para definir questões sobre a 

participação política. Além destes exemplos de partida, todas as obras citadas e 

utilizadas na revisão bibliográfica foram escolhidas pela relevância de seus autores 
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dentro deste campo de estudo, assim como pela complexidade, acessibilidade e 

importância das obras. 

Apesar de ter me apoiado em diversos autores que versam sobre a juventude e a 

definição do que seria juventude, utilizarei a mesma delimitação colocada pelo Estatuto 

da Juventude: serão consideradas jovens as pessoas com idade entre 15 (quinze) e 29 

(vinte e nove) anos de idade. Se faz de extrema importância ressaltar que os indivíduos 

dentro desta faixa etária serão tratados como “jovens”, ao passo que os indivíduos que 

extrapolam a faixa etária serão tratados como “não jovens”. Tal diferenciação e 

utilização de nomenclatura se faz necessária uma vez que é pretendido comparar os 

indivíduos de menos idade com aqueles de mais idade, mas não seria correto utilizar os 

termos “jovens” e “adultos”, uma vez que todo indivíduo com dezoito anos ou mais já é 

considerado, legalmente, um adulto. 

Outro ponto relevante para a discussão e para as análises que serão propostas a 

seguir, mas de difícil definição, é sobre a posição de cada partido no espectro de 

posicionamento político. Usualmente, define-se o posicionamento político em um 

continuum que vai de extrema esquerda a extrema direita, o que foi identificado por 

Tarouco e Madeira (2009) como algo que tem ocorrido, pelo menos, nos últimos dois 

séculos. Esta definição, de acordo com os autores, não poder ser utilizada de forma 

indiscriminada por levantar uma problemática quando utilizada objetivando a 

comparação entre países distintos – o que não é o caso deste trabalho, que visa analisar 

apenas os partidos de um único país. 

Além disso, é comum que nas democracias existam atualizações recorrentes na 

classificação ideológica dos partidos, o que pode ocorrer por diversos motivos, como o 

surgimento de novos partidos. Jorge, Faria e Silva (2020) afirmam que a literatura 

sempre privilegiou os comportamentos eleitoral e legislativo, deixando a ideologia dos 

partidos políticos brasileiros como um tema secundário. 

A ideologia é um fator importante a ser observado pois ela estrutura a 

comunicação e a captação de interesses, que ficam dispersos. Sendo assim, os partidos 

políticos seriam responsáveis por realizar esta captação nas democracias. Além disso, a 

ideologia possibilita que sejam feitas comparações ao longo do tempo e espaço, 

permitindo percepções acerca da movimentação das preferências dos indivíduos e das 

dinâmicas que compõe o sistema partidário. Por isso, a classificação dos partidos a 
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partir de sua ideologia é um grande instrumento de análise, que permite entender as 

organizações partidária 

No caso brasileiro, as pesquisas que buscam definir a posição ideológica dos 

partidos têm crescido, mesmo com a enorme dificuldade de se fazer tal atividade em um 

sistema multipartidário fragmentado (JORGE, FARIA e SILVA 2020). Em comum, 

esses trabalhos compartilham o reconhecimento da importância do estudo do tema e da 

localização dos partidos dentro de um espectro ideológico comum, uma vez que esse 

esforço permite observar a diferença entre eles, mas também suas mudanças ao longo do 

tempo. 

Para a realização deste trabalho, foi feito um compilado de definições de 

posicionamento ideológico dos partidos elaborados por seis autores diversos, com 

metodologias distintas, e adotou-se a classificação mais recorrente dentre as que 

aparecem para cada legenda partidária, conforme exposto no Anexo A. É importante 

ressaltar que nem todos os partidos possuem classificação em todos os métodos e que o 

grande número de legendas se dá devido a presença de partidos que já foram extintos. 

Ainda no tocante à ideologia partidária, faz-se necessária uma breve explicação 

sobre os termos que serão utilizados. Na seção que contêm uma análise dos candidatos 

ao pleito de deputado federal, ao invés de “partidos de esquerda” ou “partidos de 

direita”, os dados foram analisados tendo como base os temos “partidos à esquerda” e 

“partidos à direita”. Acredito que caso optasse por me basear na primeira definição – 

com o termo “de” – a análise resultante seria muito fragmentada, o que dificultaria a 

realização de inferências, uma vez que os partidos podem se posicionar em diversos 

pontos entre os extremos esquerda e direita. 

 Dessa forma, ao me referir a “partidos à esquerda”, englobo todos os partidos 

que se distanciam do centro de maneira significativa, com tendência para a esquerda do 

espectro; o mesmo ocorre com a referência aos “partidos à direita”, que são todos 

aqueles que se distanciam do centro de maneira significativa, com tendência para a 

direita do espectro. Não foram analisadas as candidaturas de partidos de centro, uma vez 

que o objetivo do estudo é analisar apenas os candidatos e parlamentares de partidos 

com uma ideologia mais bem definida no espectro de posicionamento político. 
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Figura 1 - Posicionamento ideológico 

 

 

 

Dentre os conceitos utilizados, foi trabalhada a questão da aversão popular à 

política partidária. Este tema é de extrema importância para o estudo, uma vez que os 

resultados das pesquisas podem ser um resultado desta aversão. Por isso, se tornou 

necessária a utilização de uma bibliografia especializada com objetivo de apontar para o 

fato de que os partidos políticos são vistos de forma negativa pela sociedade brasileira, e 

o mesmo ocorre com os políticos. Também foram retomados os conceitos de esfera 

pública e espaços políticos, para serem conectados à participação política e partidos 

políticos, principais eixos de análise deste estudo. 

Resultados 

A primeira análise que deve ser feita é referente à candidatura de jovens. Para 

isso, foram coletados os dados disponíveis na plataforma do Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE) referente às eleições de 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018. Após serem 

tratados, foram analisados os dados de candidaturas ao cargo de deputado federal. Em 

uma das variáveis de relevância, a data de nascimento do candidato, foram encontradas 

algumas inconsistências, como ausência da informação ou até mesmo datas inválidas. 

Além disso, foram contabilizadas apenas as candidaturas que constam na base de dados 

como “deferidas” ou “deferidas com recurso”, dado que o objetivo é de uma análise 

baseada nas candidaturas efetivas, dos indivíduos que realmente concorreram o pleito e 

não apenas enviaram a candidatura. Os dados incompletos ou inválidos foram 

desconsiderados para a análise.  

 Desta forma, apresento os seguintes dados. 

Tabela 1 - Candidaturas válidas. 

Ano da eleição Candidatura válidas ao cargo Jovens Porcentagem de jovens 

1998 3.378 158 4,67% 

2002 4.169 240 5,75% 
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2006 4.943 259 5,23% 

2010 4.887 242 4,95% 

2014 11.736 738 6,28% 

2018 7.632 380 4,97% 

É perceptível que, com o passar dos anos, o número de candidaturas ao cargo de 

deputado federal sofreu aumentos progressivos e consideráveis. Da mesma fora, houve 

um crescimento no número de jovens que se candidatavam ao pleito. Nota-se que o 

número total de candidatos e a quantidade relativa de jovens dentro deste grupo sofreu 

um aumento expressivo entre as eleições de 2010 e 2014, aumento em 140,14% na 

quantidade total de candidatos e de 204,95% no número de candidatos jovens, tornando 

viável levantar a hipótese de que os movimentos iniciados em 2013 aumentaram o 

interesse não apenas dos jovens, mas da população em geral, pela via da política 

institucional partidária. 

 Acerca do perfil dos jovens que se candidataram em cada uma das eleições 

analisados, apresento os seguintes dados. Os dados abaixo permitem a verificação da 

hipótese de que os partidos de esquerda lançam, historicamente, mais candidaturas de 

jovens do que os partidos de direitas. Isso ocorreria devido a atração dos jovens pelas 

pautas mais sociais, compartilhadas com os partidos de esquerda, como pautas de 

educação e raça.  
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Tabela 2 - Perfil dos candidatos em 1998, 2002 e 2006. 

 1998 2002 2006 

Jovens Não jovens Jovens Não jovens Jovens Não jovens 

Homens 85,44% 89,85% 83,33% 88,72% 80,69% 87,70% 

Mulheres 14,56% 10,15% 16,67% 11,28% 19,31% 12,30% 

Estado civil 

predominante 
Solteiro(a) Casado(a) Solteiro(a) Casado(a) Solteiro(a) Casado(a) 

Candidatos com, no 

mínimo, ensino médio 

completo 

85,44% 86,80% 81,25% 81,11% 86,48% 86,16% 

Ocupações majoritárias 

Estudante, 

outros, servidor 

público 

Advogado, 

outros, político 

Estudante, 

outros, 

comerciante 

Advogado, não 

informada, 

político, 

empresário 

Estudante, 

outros, advogado 

Outros, 

advogado, 

empresário, 

político 

Estados com maior 

proporção de 

candidaturas de jovens 

Piauí – 16,12% 

Acre – 13,72% 

Mato Grosso do Sul – 13,20% 

Roraima – 11,42% 

Acre – 10,60% 

Sergipe – 9,72% 

Sergipe – 12,5% 

Paraíba – 11,49% 

Santa Catarina – 10,68% 

Porcentagem de jovens 

dentre candidaturas de 

partidos à esquerda 

5,00% 

(77) 

5,45% 

(103) 

5,70% 

(120) 

Porcentagem de jovens 

dentre candidaturas de 

partidos à direita 

5,57% 

(61) 

5,01% 

(76) 

3,99% 

(63) 
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Tabela 3 - Perfil dos candidatos em 2010, 2014 e 2018. 

 2010 2014 2018 

Jovens Não jovens Jovens Não jovens Jovens Não jovens 

Homens 61,16% 81,93% 47,37% 72,15% 52,03% 69,15% 

Mulheres 38,84% 18,06% 52,03% 27,84% 47,37% 30,85% 

Estado civil 

predominante 
Solteiro(a) Casado(a) Solteiro(a) Casado(a) Solteiro(a) Casado(a) 

Candidatos com, no 

mínimo, ensino médio 

completo 

85,44% 86,80% 81,25% 81,11% 86,48% 86,16% 

Ocupações majoritárias 

Estudante, 

outros, 

empresário, 

servidor público 

Outros, 

empresário, 

político, 

advogado 

Estudante, 

outros, 

empresário, 

advogado 

Outros, 

empresário, 

advogado, 

político 

Outros, 

estudante, 

empresário, 

advogado 

Outros, 

empresário, 

advogado, 

político 

Estados com maior 

proporção de 

candidaturas de jovens 

Santa Catarina – 12,24% 

Piauí – 11,49% 

Sergipe – 11,11% 

Alagoas – 15,15% 

Paraíba – 12,22% 

Tocantins – 10,86% 

Amazonas – 9,52% 

Rio Grande do Norte – 8,92% 

Paraíba – 8,75% 

Porcentagem de jovens 

dentre candidaturas de 

partidos à esquerda 

5,03% 

(106) 

6,26% 

(270) 

5,91% 

(120) 

Porcentagem de jovens 

dentre candidaturas de 

partidos à direita 

4,57% 

(81) 

5,44% 

(244) 

4,71% 

(203) 
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Mesmo que tenha sido possível concluir que, historicamente, partidos à esquerda 

lançam mais candidatos jovens do que partidos à direita é importante ressaltar que não 

foi verificado nenhum motivo específico, voltado para a candidatura de jovens. O que 

foi possível verificar, na realidade, é que partidos à esquerda lançavam mais candidatos 

do que os partidos à direita em geral, independentemente da idade. Desde 1998, ano 

inicial da análise, esse fato foi verificado, até 2014, ano que sucedeu as manifestações 

de 2013. 

 Em 2014, mediante a melhor mobilização dos partidos e movimentos sociais de 

direita, foi possível constatar uma quantidade maior de candidaturas lançadas por 

legendas à direita. Todavia, ainda neste momento as legendas à esquerda lançaram mais 

candidaturas de jovens. 

 A afirmação de que os partidos à esquerda lançam, historicamente, um maior 

número de candidaturas de jovens é baseada nos números brutos, sem ser considerada 

nenhuma proporção. Todavia, quando olhamos a proporção entre jovens e não jovens, é 

possível notar que não existe tanta diferença assim. A porcentagem de candidaturas de 

jovens se manteve próxima dos cinco porcento, tanto nos partidos de esquerda quanto 

nos partidos de direita, tendo, então, aproximadamente um jovem se candidatando para 

cada dezenove não jovens que se candidataram. A maior variação nessa proporção 

ocorreu em três momentos, nos partidos à direita. No ano de 2006 e 2018, os partidos à 

direita lançaram cerca de um jovem a cada vinte e quatro não jovens; em 2010, cerca de 

um jovem a cada vinte não jovens. De toda forma, tais variações não são tão 

significativas, visto que variam em, no máximo, quatro pontos do padrão observado.  

 É possível observar que os candidatos jovens não se diferem em muitos aspectos 

dos candidatos não jovens. A quantidade de jovens e de não jovens que possuem, no 

mínimo, ensino médio completo é praticamente a mesma, variando, no máximo 1,36%. 

Acerca das profissões, muitos jovens exercem as mesmas atividades que muitos não 

jovens: empresários, advogados ou servidores públicos. Além disso, a predominância de 

candidaturas dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro também existe 

dentre os candidatos jovens, o que já era esperado devido ao grande volume 

populacional destes estados. 
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 Algo que se mostrou interessante diz respeito às candidaturas femininas. 

Historicamente, mulheres enfrentam dificuldades e diversos impasses, além de serem 

coibidas pelo machismo. Em todos os pleitos, dentre as candidatas identificadas como 

do sexo feminino a maior parte era de mulheres jovens. Em 1998, a diferença entre as 

mulheres jovens e não jovens era apenas de 4,41%. Esta diferença cresceu com o passar 

dos anos, chegando a ter 24,19% mais mulheres jovens se candidatando do que 

mulheres não jovens, em 2014. No último pleito, de 2018, esta diferença se atenuou. 

Sendo assim, conclui-se que as mulheres jovens se candidatam mais do que as mulheres 

não jovens. 

 Outro fato interessante é o de que em 2018 a ocupação que mais aparece dentre 

os jovens é classificada como “outros”. Isso corrobora com a ideia de Anne Mische 

(1997) de que os jovens, vistos, reconhecidos e adeptos, por muito tempo, da identidade 

de “estudantes” passaram, nos últimos anos, a compor um grupo pela juventude em si, 

se tornando cidadãos e não unicamente estudantes. 

 Abaixo, apresento um gráfico contendo a evolução do número total de 

candidaturas válidas, em comparação com as candidaturas de jovens. Em 2014, o 

número total de candidaturas válidas aumentou em 140,14%. Acerca do número de 

candidaturas de jovens, no mesmo período houve um crescimento de 204,95%, o que 

representa um crescimento proporcional ainda mais significativo. Apesar de as curvas se 

distanciarem bastante, é perceptível que o movimento delas é, até certo ponto, similar. 
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Gráfico 1 - Candidaturas 

 

 De toda forma, a proporção de jovens que se candidatam não é tão consonante à 

quantidade de jovens da mesma faixa etária na população em geral. O Censo realizado 

pelo IBGE no ano 2000 constatou que 17,66% da população brasileira, naquela época, 

tinha idade entre 20 e 29 anos. Nos períodos de pleito mais próximos deste ano, 1998 e 

2002, a proporção de candidatos jovens foi de apenas 4,67% e 5,75%, respectivamente. 

O mesmo é visível em 2010, quando o Censo contabilizou 18% da população brasileira 

nesta faixa etária, contra 4,95% de candidatos jovens. 

Os dados anulam a perspectiva de que as manifestações haviam sido algo que 

impactaram especialmente os jovens e trazem a realidade: os fatos ocorridos afetaram a 

população em geral e os partidos políticos de todos os espectros, principalmente os de 

direita. Os jovens, como parcela significativa da população, foram afetados pelos fatos e 

tiveram seu interesse/participação na política formal aumentada, assim como ocorreu 

também com o grupo de não jovens. 

Após analisar os candidatos ao cargo de deputado federal, é importante 

analisarmos a participação efetiva dos jovens enquanto deputados, nos voltando para os 

números referentes aos jovens que compuseram a Câmara dos Deputados nas últimas 

seis legislaturas. Todos os dados foram obtidos através da plataforma de dados abertos 

da própria casa legislativa. As buscas resultaram em tabelas com dados de todos os 

deputados que tenham composto cada uma das legislaturas, sejam eles eleitos como 
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titulares ou suplentes que eventualmente assumiram o cargo, o que explica a 

discrepância entre o número de dados disponíveis e coletados e o número de cadeira na 

Câmara dos Deputados. 

Os dados obtidos sobre a composição da Câmara dos Deputados nas legislaturas 

mencionadas podem levar-nos a algumas análises; existem partidos que não foram 

categorizados pela literatura no espectro de posicionamento político, além disso, 

também temos parlamentares sem partido. Desta forma, os números que serão 

apresentados servem de base para pequenas análises e comparações. Para o cálculo da 

idade de cada parlamentar, foi considerada a idade completa no primeiro dia da referida 

legislatura – que aparecerá como “Idade D1” na Tabela 6. Ressalto que nesta seção 

ainda são usadas as definições de “partidos à esquerda” e “partidos à direita”. 

A primeira tabela a seguir (Tabela 4) traz os dados sobre todos os parlamentares 

que participaram, de alguma forma, da composição das seis últimas legislaturas, 

organizados de acordo com a faixa etária e o sexo. A segunda tabela (Tabela 5) traz a 

mesma organização, mas conta também com a classificação acerca do posicionamento 

político partidário dos parlamentares. Conforme ressaltado anteriormente, os números 

resultantes desta análise não compreendem todos os parlamentares, ao contrário do que 

acontece na Tabela 4, uma vez que nem todos os partidos são categorizados pela 

literatura e nem todos os parlamentares são, necessariamente, filiados a um partido 

político. Desta forma, a Tabela 5 traz as informações apenas sobre os parlamentares 

filiados a partidos que são classificados pela literatura no espectro de posicionamento 

político. 

Tabela 4 - Composição da Câmara dos Deputados nas seis últimas legislaturas 

Legislatura Faixa etária Homens Mulheres Total 

51ª 
Jovens 8 0 8 

Não jovens 595 39 634 

52ª 
Jovens 9 0 9 

Não jovens 568 52 620 

53ª 
Jovens 14 1 15 

Não jovens 580 51 631 

54ª 
Jovens 14 1 15 

Não jovens 597 59 656 

55ª 
Jovens 20 2 22 

Não jovens 547 64 611 
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56ª 
Jovens 13 4 17 

Não jovens 494 82 576 
 

 

 

Tabela 5 - Posicionamento dos Deputados que compuseram as seis últimas legislaturas 

Legislatura Faixa etária 
Esquerda Direita 

Homens Mulheres Homens Mulheres 

51ª 
Jovens 3 0 2 0 

Não jovens 194 16 199 6 

52ª 
Jovens 2 0 4 0 

Não jovens 238 29 163 9 

53ª 
Jovens 7 1 6 0 

Não jovens 227 27 180 10 

54ª 
Jovens 4 0 6 0 

Não jovens 237 36 210 10 

55ª 
Jovens 3 0 14 1 

Não jovens 139 25 282 24 

56ª 
Jovens 3 2 7 2 

Não jovens 119 26 263 35 

Os dados obtidos mostram uma crescente participação de jovens enquanto 

deputados. Enquanto na 51ª legislatura, primeira dentre as que foram objeto de análise, 

tínhamos oito parlamentares jovens, na 56ª legislatura, última que foi analisada por ser a 

legislatura atual, temos dezessete parlamentares jovens. O momento com a maior 

quantidade de jovens deputados foi na 55ª legislatura, que resultou do pleito com a 

explosão de candidaturas vista na seção anterior. 

Apesar do número de jovens ter aumentado, a idade média na Câmara dos 

Deputados não sofreu tanta alteração. Na 51ª legislatura a idade média era de 49 anos, 

tendo aumentado para 50 anos na 52ª legislatura, 51 anos na 53ª legislatura, o que se 

manteu pelas duas legislaturas seguintes e sofreu uma redução apenas na 56ª legislatura, 

retornando à idade média de 50 anos. 

Mesmo que tenhamos passado por um momento explosivo na política brasileira, 

com um aumento expressivo no número de jovens parlamentares, ainda assim é possível 

constatar a queda do engajamento político juvenil na política institucional que foi, em 

2013, constatada por Okado. 
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Adiante, apresento uma tabela com todos os parlamentares jovens da atual 

legislatura. Conforme mencionado, temos dezessete deputados jovens, sendo quatro 

parlamentares identificadas como do sexo feminino e treze parlamentares identificados 

como do sexo masculino. Dentre estes, cinco são de legendas de esquerda, um de 

centro, três de centro direita, e seis de direita. 

Tabela 6 - Jovens deputados atuais 

Nome Partido-UF Sexo Idade D1 Posicionamento 

Chris Tonietto PSL-RJ Feminino 27 Centro direita 

Dr. João PROS-BA Masculino 28 Direita 

Emanuel Pinheiro Neto PTB-MT Masculino 24 Centro direita 

Enrico Misasi PV-SP Masculino 24 Esquerda 

Felipe Francischini PSL-PR Masculino 27 Direita 

Felipe Rigoni PSB-ES Masculino 27 Esquerda 

Filipe Barros PSL-PR Masculino 27 Direita 

João H. Campos PSB-PE Masculino 25 Esquerda 

Kim Kataguiri DEM-SP Masculino 23 Direita 

Luisa Canziani PTB-PR Feminino 22 Centro direita 

Marcos Aurélio Sampaio MDB-PI Masculino 27 Centro 

Marreca Filho PATRIOTA-MA Masculino 26 Direita 

Pinheirinho PP-MG Masculino 27 Centro direita 

Rafafá PSDB-PB Masculino 28 Centro 

Tabata Amaral PSB-SP Feminino 25 Esquerda 

Uldurico Junior PROS-BA Masculino 27 Direita 

Vivi Reis PSOL-PA Feminino 27 Esquerda 

A maioria destes parlamentares iniciou sua vida política nessa legislatura. Um 

exemplo caso que difere é o do Deputado Felipe Francischini (PSL-PR), filho do ex-

deputado Delegado Francischini, que em 2014 já ocupava uma cadeira na Assembleia 

Legislativa do Paraná. Por sua vez, o Deputado Pinheirinho (PP-MG) também iniciou a 

carreira política antecipadamente, tendo assumido o cargo de prefeito de Ibirité em 

2012, com vinte e um anos, tornando-o o prefeito mais jovem do estado de Minas 

Gerais. Pinheirinho, assim como Felipe Francischini, advém de uma família ligada à 

política: seu avô, Tonico Pinheiro, e seu pai, Toninho Pinheiro, também foram prefeitos 

de Ibirité, o pai de Pinheirinho, inclusive, foi deputado federal por duas legislaturas. 

Não apenas estes dois parlamentares possuem família ligada à política. O 

deputado Emanuel Pinheiro Neto, que ocupa a posição de Presidente da Comissão de 

Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, é filho de Emanuel Pinheiro, 
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prefeito de Cuiabá afastado por suspeita de participar de organização criminosa. Na lista 

de jovens deputados temos ainda João H. Campos – que não está mais em exercício de 

seu mandato como deputado em decorrência de ter assumido o cargo de Prefeito do 

Recife – filho de Eduardo Campos. 

Por fim, temos Luisa Canziani, filha do ex-deputado Alex Canziani; Marcos 

Aurélio Sampaio, filho do deputado estadual Themístocles de Sampaio; Marreca Filho, 

que é filho de Junior Marreca, ex-deputado federal; e Uldurico Junior filho do ex-

deputado federal Uldurico Alves Pinto e neto do também ex-deputado federal José 

Alencar Furtado. 

Dentre os eixos temáticos que são trabalhados por este grupo de parlamentares, 

temos, principalmente, questões de educação, luta contra violência, pautas ambientais e, 

por fim, algo comum entre todos: mudanças na política brasileira – historicamente 

atrelada à corrupção. 

Alguns dos parlamentares foram – ou ainda são – membro de movimentos 

sociais. Vivi Reis, de acordo com declarações da própria deputada, foi impulsionada 

pelos movimentos estudantis a adentrar a política partidária. Tabata Amaral e Felipe 

Rigoni integraram o RenovaBR; Filipe Barros e Kim Kataguiri eram membros de forte 

atuação no Movimento Brasil Livre (MBL). 

Fica visível a importância que os jovens parlamentares adquiriram com sua 

atuação. O deputado Felipe Francischini, que está em seu primeiro mandato, foi 

presidente de uma das comissões mais importantes da casa legislativa, a Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC). Por sua vez, Filipe Barros sempre teve 

proximidade com o executivo federal, tendo sido indicado pelo presidente como 

conselheiro e único representante do Poder Legislativo na Comissão Especial sobre 

Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP). Apesar de jovens e relativamente novos na 

política institucional partidária, estes deputados têm assumido papeis importantes, de 

relevante impacto no processo de tomada de decisões. 

É perceptível que o debate acadêmico existente sobre as experiências juvenis na 

política, apesar de parecer controverso, exprime bem a realidade brasileira. A falta de 

participação e de engajamento político, que acomete a maior parte da população juvenil 

no país, corrobora com a literatura que trabalha a questão da indiferença e da apatia às 
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questões da vida comum (MÉNDEZ, 1998; STOLLE e HOOGHE, 2004; WELTI, 

2002); realmente existe um desencanto da juventude frente à política. Todavia, a 

atuação dos jovens que se interessam pela política institucional partidária e conquistam 

o cargo de deputado federal exprimem bem a outra vertente da literatura, que traz a 

participação política juvenil como uma experiência marcado por originalidade e 

ressignificação da esfera política, tendo o jovem como portador do novo (BAUGNET, 

1996; FERREIRA, 2005; ION, 1996; MAHEIRIE, 2002; ROUDET, 2004). 

O fato de que existam poucos parlamentares jovens e uma grande maioria de 

parlamentares com mais idade pode ser explicado pelo efeito curvilíneo de Milbrath e 

Goel (1977), que considera que o interesse da um indivíduo pela política é baixo quando 

jovem, aumentando na medida em que maiores níveis educacionais, tendo um interesse 

por política ampliado durante a fase adulta. O mesmo fato é verificando dentro do perfil 

dos candidatos ao cargo de deputado federal. 

A explicação fica ainda mais satisfatória quando nos voltamos para a profissão 

declarada pelos candidatos em cada pleito: enquanto os candidatos jovens eram, em sua 

maioria, declarados como “estudantes”, os candidatos não jovens eram advogados ou 

empresários, o que pode conotar um maior nível educacional, principalmente se 

tratando da profissão de advogado. Todavia, tal percepção nos possibilita o 

levantamento de uma questão: o efeito curvilíneo se dá, real e unicamente, devido aos 

níveis educacionais ou também devido às possibilidades de atuação políticas e 

incentivos para tal? Não seriam os jovens pouco incentivados e com poucos espaços 

disponíveis? 

Considerações finais 

O objetivo deste trabalho foi analisar a participação e inserção dos jovens na 

política partidária a partir dos anos 2000. Diante dos dados coletadas e da bibliografia 

reunida, foi possível verificar o perfil dos jovens que se candidatam ao cargo de 

deputado federal – solteiros; em maioria, homens; e grande parte composta por 

estudantes ou com profissionais resultantes das graduações popularizadas no país. Além 

disso, na última seção, foi abordado o histórico de jovens presentes na Câmara dos 

Deputados da 51ª à 56ª legislatura. Vimos que os jovens atuam nas diversas formas de 

participação política apresentadas por Verba, Schlozman e Brady (1995), reafirmando, 
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mais uma vez, a multidimensionalidade da participação política e a importância da 

juventude em todas estas dimensões. 

Não foi encontrada uma literatura capaz de explicar “como”, “se” e “por que” os 

jovens saem dos movimentos sociais e adentram os partidos políticos e os dados 

colhidos não foram satisfatórios para uma conclusão sobre isso. 

Sobre as hipóteses propostas, confirmou-se que os partidos à esquerda lançam, 

historicamente, mais candidaturas de jovens do que os partidos à direita. Todavia, isso 

ocorreria apenas por uma questão de volume e proporção: os partidos à esquerda lançam 

mais candidaturas no total, sem enfoque especial nos jovens; seguindo a proporção de 

jovens na população, quanto mais candidatos forem lançados, maiores as chances de 

termos mais candidatos jovens – o que também ocorreria com outros segmentos, como 

de raça e orientação sexual. 

Não foi possível testar a hipótese de que os jovens eleitos ainda são muito 

diferentes do perfil geral que deveriam representar, fazendo vigorar, ainda, o princípio 

da distinção de Manin. Isso ocorreu, pois, os dados disponibilizados pelo Ibge não 

possibilitavam traçar o perfil da juventude brasileira de acordo com os anos. 

Com o passar dos anos, o número de candidaturas ao cargo de deputado federal 

seguiu com um relevante aumento, passando por dois momentos de decréscimo, o que 

também ocorreu com o número de candidatura de jovens. O único momento de queda 

dos números que apresenta certa relevância é o de 2018, pois este decréscimo mostra 

que, realmente, a quantidade de candidaturas em 2014 foi algo fora do normal e 

esperado. 

As legendas à esquerda foram responsáveis por lançar o maior número de 

candidaturas de jovens, mas também o maior número de candidaturas no geral. A 

diferença é considerável quando observados apenas os números brutos, mas irrelevante 

quando comparadas as proporções. Durante o período analisado, tanto os partidos à 

esquerda quanto os partidos à direita lançaram, aproximadamente, um candidato jovem 

para cada dezenove candidatos não jovens. Além disso, a proporção de candidatos 

jovens ainda não é próxima da proporção de jovens na população brasileira. 
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Acerca da presença de jovens na Câmara dos Deputados, ficou visível que houve 

realmente um crescimento no número de jovens neste ambiente. O momento no qual 

tivemos mais jovens na Câmara, desde o ano 2000, foi na quinquagésima quinta 

legislatura, que precedeu as grandes manifestações ocorridas em 2013 e um dos 

momentos políticos mais importantes do país, o processo de impeachment da Presidente 

Dilma Rousseff. 

Os jovens não têm se interessado mais ou menos pelos assuntos públicos, mas 

continuam atuando na política em uma proporção que reflete o fato de este ser uma 

parte considerável da população. Todavia, esta proporção não reflete a proporção de 

jovens no país, o que se dá devido a alguns fatores que foram discutidos no início do 

trabalho, como a atividade política ser capturada, na maioria das vezes, por uma classe 

privilegiada; além do desinteresse dos jovens pela esfera pública. O aumento no número 

de candidaturas, inclusive de candidaturas de jovens, não basta para afirmar que a 

aversão popular à política partidária tem diminuído, muito menos para afirmar que o 

interesse dos jovens na política partidária tem aumentado. É possível que o crescimento 

destes números seja apenas um reflexo do crescimento da população. 

As obras que tratam da aversão juvenil à política partidária datam de 2010 a 

2013. Desde este período, aumentou o número de jovens que se candidataram, assim 

como o número de jovens eleitos, mas não de forma expressiva, exceto pelo ano de 

2014, ano no qual houve um pico no número de candidaturas, mas que sofreu uma 

“correção” nas eleições e na legislatura seguinte, retomando o padrão verificado. Desta 

forma, é possível confirmar que as constatações de doze anos atrás ainda são válidas e 

ainda confirmam a aversão dos jovens à política partidária. 

Medeiros (2014) trata da necessidade de incluir a juventude na formulação de 

políticas públicas. Segundo o autor, as políticas públicas só surtem efeitos esperados 

quando a opinião do público-alvo é considerada. Por isso, sabendo que, de acordo com 

dados do IBGE, em 2016 24,88% da população brasileira era de jovens entre 15 e 29 

anos, a forma mais viável de garantir a implementação de políticas públicas para essa 

parcela significativa da população é viabilizar sua participação e atuação política, 

principalmente por intermédio dos partidos políticos. 
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A participação política pode ocorrer de diversas formas, não se restringindo 

apenas ao voto, ao momento eleitoral. De toda forma, existe uma apatia política na 

sociedade brasileira, que impacta diretamente a participação política. Além da apatia 

política generalizada, agravada pela relação entre corrupção e política, ainda há o 

afastamento específico entre os jovens e a política. Conforme comprovado por Machado 

(2016), na região sul do Brasil existem incentivos para que os jovens ingressem os 

partidos e adentrem a política institucional naquela região do país, todavia tais 

incentivos devem aparecer apenas em âmbito municipal ou então, no máximo, em 

âmbito estadual, não podendo ser verificados na esfera federal. O distanciamento da 

juventude brasileira em relação à política e a inexistência de incentivos para que os 

jovens se interessem por esse assunto, em âmbito federal, parece real. Todavia o jovem 

ainda é visto como uma figura de transformação. 

Partidos políticos, por sua vez, representam a vontade de grupos da sociedade, 

apesar da crise na representação política e da aversão popular à política, a atuação via 

partido político ainda é de suma importância para manutenção de uma democracia 

representativa. Ademais, os partidos articulam as pautas da sociedade e dos 

governantes. Além disso, para que uma política pública eficaz seja formulada, uma das 

principais necessidades é o conhecimento da realidade e o planejamento da temática na 

qual a política vai ser desenvolvida. Sendo assim, a atuação juvenil nestes ambientes se 

torna importante, ao passo que os jovens são uma parcela significativa da população do 

país. 
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