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O artigo discute o comportamento político, as motivações 

para a decisão de voto, as opiniões e os valores de eleitores 

jovens diante das eleições. Os jovens possuem comportamento 

político que os distingue de outros segmentos do eleitorado? A 

identidade como grupo é condição suficiente para promover a 

mesma decisão de voto? As condutas dos jovens são influencia-

das por seus valores, suas crenças e suas orientações políticas? 

Para objetar a essas questões, foi realizado um survey com 

os jovens de Belo Horizonte, no primeiro turno das eleições 

presidenciais de 20101.

A metodologia foi a de pesquisa quantitativa, que lida com a 

frequência e a distribuição de comportamentos atitudinais, opiniões, 

hábitos e tendências, baseada em amostras estatisticamente re-

presentativas, permitindo a construção de tabelas de frequências 

simples, cruzamentos de variáveis e outros processamentos esta-

tísticos necessários à análise dos resultados. A técnica utilizada foi 

a de “survey de opinião”, que consistiu na aplicação de questioná-

rios estruturados e padronizados a amostras representativas dos 

públicos investigados. 

O público pesquisado foi a população de eleitores entre 18 e 

24 anos, residentes em Belo Horizonte. A amostra consistiu em 

aplicação de 500 entrevistas, vis-à-vis, domiciliares, por cota de 

sexo, classe e faixa de idade, distribuídas nas regiões administrati-

vas da cidade, com margem de erro de 4,5 pontos percentuais e 

intervalo de confiança de 95%. 

Jovens ainda são para a ciência política uma incógnita. A despei-

to dos debates sobre as políticas públicas para a juventude, pouco 

se sabe sobre condutas políticas. Estudos acadêmicos foram feitos, 

tendo os jovens como objeto de análise. Um deles, realizado em 

2006 em todo o país pelo Instituto Brasileiro de Análises Sociais 

1Entrevistas (survey) vis-à-vis, realizadas entre 11 e 14 de setembro de 
2010, em Belo Horizonte, em todas as regionais administrativas, mínimo 
de cinco bairros por regional. Amostra: 500 entrevistas com eleitores en-
tre 18 e 24 anos. Cotas: sexo, idade, regional administrativa, classe social 
(critério Brasil). Margem de erro de 4,5 pontos percentuais e intervalo de 
confiança de 95%. Coordenação: Helcimara de Souza Telles (DCP/UFMG). 
Financiamento: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas 
Gerais (Fapemig). Parcerias: Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e 
Econômicas (Ipespe) e ONG Democracia Ativa.
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e Econômicas, resultou no Relatório Juventude Brasileira e Demo-

cracia: participação, esferas e políticas públicas. A investigação 

foi orientada pela estimativa de que a consolidação da democracia 

brasileira está acoplada à participação da juventude. Buscou-se 

apreender as condições de vida dos jovens, considerando suas 

diferenças e expectativas sobre a sociedade. 

A suposição teórica desse estudo era a de que a juventude é 

heterogênea, o que significou descartar uma classificação desse 

segmento baseada somente em critérios etários. A juventude é 

uma categoria complexa, que comporta peculiaridades biológicas, 

sociais, psíquicas, culturais, políticas e econômicas. Por tudo isso, 

tornou-se necessário identificar suas similitudes e diferenças, que 

abarcam desde posições socioeconômicas até percepções anta-

gônicas sobre sua própria condição – preocupações, interesses, 

atitudes e motivações. 

A pesquisa igualmente contesta a premissa de que a apatia 

política é uma atitude específica dos jovens. A impassibilidade pe-

netrou inúmeros grupos sociais, e esse fenômeno é uma realidade 

inescapável, na medida em que inexistem valores pertencentes 

somente a uma geração. Ao mesmo tempo, essa indiferença é 

produto de uma desconfiança generalizada da população na política. 

As dificuldades para se encontrarem meios de ação que resolvam 

problemas coletivos adentraram todos os espaços e idades. Nesse 

sentido, as críticas direcionadas à apatia juvenil decorrem dos es-

cassos diagnósticos, incapazes de identificar as razões pelas quais 

os jovens participam ou participariam de organizações políticas 

formais ou informais. Além disso, existe um mito da sociedade 

moderna segundo o qual o jovem seria o agente da mudança, o 

que suporia uma participação mais ativa desse grupo do que a 

observada nos demais setores sociais.

Entre os resultados apresentados pelo relatório, estão os que 

dizem respeito às principais apreensões e às formas de participação 

desse segmento. Na pesquisa, detectaram-se os temas que mais 

causam inquietação entre os jovens do País. Em Belo Horizonte, 

especialmente, eles estão em ordem de incidência: violência, de-

semprego, desigualdade social, educação e corrupção dos políticos. 

Os autores creditam a ansiedade de grande parte dos jovens com 

a violência à preocupação com questões de ordem prática com a 
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própria sobrevivência e à sensação de insegurança, alimentada, 

sobretudo, pela mídia. 

Em estudo recente, Borba e Ribeiro (2010) examinaram a parti-

cipação da população em sua forma convencional e não convencional. 

Eles investigaram a influência dos elementos sociodemográficos, 

atitudinais e comportamentais sobre a participação, bem como a 

relação entre tais modalidades, em três capitais da América do 

Sul: Porto Alegre, Montevidéu e Santiago do Chile. As modalidades 

convencionais englobam, sobretudo, o momento eleitoral. Votar e 

estar envolvido com um partido político ilustram o tipo convencional. 

A forma não convencional, por sua vez, envolve ações coletivas 

ligadas à política não formal, como, por exemplo, fazer parte de 

um protesto político ou ocupar um prédio público. 

Os autores analisaram ainda a participação atual e pregressa, 

de maneira agregada. Pôde ser observado que a atuação em par-

tidos políticos é maior em Montevidéu, capital do Uruguai. Mas, o 

que se nota é uma participação mais frequente em associações 

religiosas do que em atividades de reuniões políticas, sindicais e 

em organizações não governamentais2, sobretudo em Porto Alegre 

e Santiago do Chile. De maneira geral, observam-se diferenças 

nos padrões de participação nos países estudados. Os elementos 

demográficos – como escolaridade e idade – não foram capazes de 

definir um comportamento mais ou menos participativo. 

Outro estudo focado na relação entre a juventude e a democra-

cia (2006) investigou especificamente a participação dos jovens 

brasileiros. As análises indicaram que 28,1% deles participam 

de alguma atividade. E, entre os que atuam, a maior parte está 

envolvida com grupos religiosos (42,5%), esportivos ou artísticos 

– como música, dança e teatro3. Entretanto, somente 4,3% dos 

jovens estão envolvidos em instituições político-partidárias. A ação 

da juventude ocorre mais em espaços externos à política formal. 

Os jovens sentem dificuldade para relacionar os problemas sociais 

2 Participação em associações religiosas: POA (30%), Santiago (30%) e 
Montevidéu (18%). Partidos Políticos: POA (19%), Santiago (7%) e Mon-
tevidéu (30%). Sindicatos: POA (15%), e Santiago (5%) e Montevidéu 
(15%).  

3 Em seguida, encontram-se as atividades estudantis (11,7%), de comuni-
cação (6,3%), as relacionadas com melhorias no bairro (5,8%), de meio am-
biente (4,5%), as político-partidárias (4,3%) e o trabalho voluntário (1,3%).
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com as formas de participação sociopolítica; eles não conseguem 

identificar quais tipos de atuação são os mais indicados para re-

solver determinados tipos de problemas. 

Diferente diagnóstico foi realizado para conhecer o perfil 

da juventude brasileira (Relatório, 2003), a fim de fornecer 

ferramentas para a elaboração de projetos direcionados a esse 

público. Essa outra pesquisa apresentou elementos acerca da 

percepção que os jovens têm de sua situação na sociedade. Em 

relação aos aspectos negativos e positivos, consideram que a 

situação de juventude lhes oferece mais coisas boas do que 

ruins (68%). Essa atitude pode ser derivada da associação que 

eles fazem entre ser jovem e não ter responsabilidade, poder 

aproveitar a vida, realizar atividades de lazer, estudar e ter liber-

dade. Entretanto, quando indagados sobre o que é pior em ser 

jovem, a maioria avalia que não existe nada de ruim; a segunda 

resposta mais corriqueira foi conviver com riscos; e a terceira, 

as drogas. Entre os assuntos que mais lhes interessam estão a 

educação, o emprego, a cultura e o lazer, as atividades físicas, 

os relacionamentos amorosos e a família.

Os jovens parecem ser confiantes em suas capacidades, 

desejam mais espaços de participação e querem uma transfor-

mação imediata e não no futuro. Por fim, apesar de os jovens 

desconfiarem dos políticos, eles reconhecem a política formal 

como a instância com capacidade de promover ações efetivas 

que possam resolver os problemas mais imperativos de suas 

vidas. Esses jovens identificam os movimentos e as organizações 

da sociedade civil como desejáveis, entretanto esses espaços 

não seriam suficientes para solucionar os problemas nacionais 

e estruturais (Relatório, 2006). 

Os jovens possuem comportamento político distinto de outros 

segmentos do eleitorado? De acordo com a corrente sociológica, 

o eleitor vota com o seu grupo. O voto é, portanto, uma decisão 

coletiva. A sociologia eleitoral apresenta três tipos principais de 

grupos de influência – o categórico, o secundário e o primário. O 

grupo categórico se refere a determinadas divisões sociais nas 

quais os indivíduos não possuem uma identificação consciente, 

objetividade política organizada ou fins específicos. Porém, seus 

membros são unidos em função de determinados aspectos, como 
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sexo, faixa etária ou condição educacional. A partir disso, emergem 

preferências políticas, que potencialmente podem ser exploradas 

pelas campanhas eleitorais.  

De modo diferente, a corrente psicossociológica argumenta 

que a identidade coletiva não seria condição suficiente para mo-

delar as condutas. Para além dos grupos, os indivíduos possuem 

valores e crenças peculiares que, apesar de serem influenciados 

pelas estruturas, não são compartilhados igualmente por todos 

os membros de um mesmo grupo. Assim, o ato de votar ou de 

participar decorre da centralidade do indivíduo, e os mecanismos 

de coação psicológica, lógica e social afetam as escolhas político-

-eleitorais e as condutas individuais. O mapa cognitivo do eleitor é 

complexo, pois as pessoas se relacionam com o mundo político de 

acordo com seus níveis de conceituação desse mundo. 

Finalmente, a escolha racional considera a decisão de voto como 

produto de uma ação racional, orientada por cálculos de interesse. 

A política é tal qual um mercado, no qual os políticos negociam os 

seus produtos. Os cidadãos seriam consumidores que selecionam 

produtos que reduzem custos e aumentam seus ganhos. Na teoria 

downsiana, a decisão de voto segue a identidade com partidos ou 

ideologias. Isso significa que o cidadão deve possuir informações 

políticas, para reduzir a incerteza acerca das escolhas que poderão 

trazer maiores benefícios individuais ou coletivos. 

Mas, os julgamentos que os indivíduos fazem sobre o sistema 

político podem ser afetados pelas orientações afetivas, cognitivas e 

avaliativas em relação a esse sistema. Do entrelaçamento dessas 

orientações com as classes de objetos políticos resultariam três 

diferentes tipos de cultura política: paroquial, súdita e participante. 

Existe nessa abordagem uma relação de causalidade entre cultura 

e estrutura política. Assim, a consolidação da democracia seria 

determinada pela prévia existência de uma cultura cívica, do tipo 

mais participativa (ALMOND e VERBA, 1989). Essa abordagem 

é criticada por seu determinismo culturalista, pois supõe que a 

existência de valores políticos possa ocorrer sem a necessidade 

de identificarem-se as suas causas (BORBA, 2005).

A identidade como grupo jovem é condição suficiente para pro-

mover um mesmo comportamento político e similar direção de voto? 

As condutas dos jovens são influenciadas por seus valores, crenças 
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e orientações políticas? Para objetar a essas questões realizamos 

um survey com os jovens de Belo Horizonte, no primeiro turno das 

eleições presidenciais de 2010. As seções seguintes apresentam 

alguns dos resultados encontrados. 

Os jovens pesquisados em Belo Horizonte têm entre 18 e 24 

anos, parte substantiva é casada (14%) e uma parcela significativa 

já tem filhos (25%), ainda que solteiros. Em relação aos estudos, a 

maior parte situa-se na franja de ensino médio completo ou incom-

pleto (63%). Uma dimensão importante é a de que, tomando-se por 

base a autodeclaração dos jovens, a maioria deles é parda (42%) 

e negra (23%), superando os indivíduos de cor branca, que são 

apenas 28% desse universo.  

Eles consideram que o melhor dessa fase é aproveitar a 

vida e viver com alegria, ter liberdade e desfrutar atividades de 

lazer e entretenimento. Apesar da elevada presença de negros 

nessa população e de apenas 14% estarem situados nas clas-

ses mais ricas (A e B), a desigualdade social, o preconceito e a 

discriminação não são objetos centrais de suas preocupações. 

Esses jovens demonstram mais inquietude com as questões da 

violência e da saúde.  

A socialização em grupos primários e secundários deixa he-

ranças que podem ser relevantes para a conduta política, entre 

as quais a religião e a preferência partidária. Em função do au-

mento do número de fiéis identificados com as igrejas evangélicas, 

estudos têm discutido a relevância do comportamento político 

desse grupo. Algumas características presentes nas filosofias 

pentecostais poderiam contribuir para produzir um cidadão do 

tipo delegativo, fatalista em relação ao seu destino e com uma 

visão de mundo autoritária, que apoia um Estado interventor nos 

direitos individuais (ALMEIDA e YOUNG, 2002). Nas eleições 

presidenciais realizadas em 2010, temas morais e religiosos 

foram fartamente explorados pelos candidatos, buscando contar 

com o apoio desses fiéis. 

3Valores e percepção 
dos direitos: 
ambiguidades 
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Tabela 1
Cor declarada, escolaridade e religião  

dos jovens de Belo Horizonte (%)

Cor % Escolaridade % Religião %

Pardos 42,0 Até ensino fundamental 
incompleto 0,8 Católica 44,4

Pretos 23,4
Ensino fundamental 
completo até médio 

completo
20,8

Protestante 
evangélico e 
pentecostal

32,4

Brancos 27,6 Médio incompleto até 
médio completo 62,8 Não tem religião 15,4

Amarelos/ 
Índios 5,6 Superior incompleto até 

pós-graduação 15,6 Outros4 7,8

NS/NR 1,4 - - - -

Total 100 - 100 - 100

Fonte: Pesquisa Juventude, participação e voto. DCP/UFMG/Fapemig/Ipespe – P. 06, 
P. 107 e P. 108 – Pergunta 6: Eu gostaria de saber até que série da escola você teve a 
oportunidade de estudar; Pergunta 107: Você poderia me dizer qual é a sua religião?; 
Pergunta 108: Você poderia me dizer qual é a sua cor? N=5004

Nota-se o crescimento dos pentecostais entre os jovens, com 

a consequente perda de espaço dos grupos católicos. Esse fenô-

meno ocorre em um contexto de significativa adesão à religião: 

70% dos jovens são favoráveis ao ensino religioso nas escolas, e 

para 81% deles a religião é importante em suas vidas, ocupando 

lugar à frente da política. Caberia indagar se a religião influencia 

4 Nessa pesquisa, a categoria “Outros” é formada por: i) protestante não 
evangélico (calvinista, luterano, metodista, anglicano); ii) religiões orientais 
não cristãs (islamismo, budismo, hinduísmo); iii) Igreja dos Santos dos Úl-
timos Dias (mórmons); iv) religiões tradicionais (candomblé, umbanda); v) 
kardecista, espírita; vi) judeu; vii) agnóstico ou ateu. O mesmo vale para a 
Tabela 5 (página 99). 
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a percepção que os jovens têm do sistema político e quais seriam 

os seus efeitos sobre o comportamento político. A literatura des-

cobriu que existe um componente da lealdade religiosa na conduta 

política, sobretudo no ato de votar, que leva irmão a votar em 

irmão (PIERUCCI & PRANDI, 1995). 

Tabela 2
A percepção dos direitos entre os eleitores jovens  

de Belo Horizonte (%)

União de 
pessoas 

do mesmo 
sexo

Ocupação 
de terras 

improdutivas
Eutanásia* Pena de 

morte**
Ensino 

religioso***
Autorização 
da maconha

Contra 46,4 45,8 68,6 47,6 25,6 66,4

Nem 
contra nem 

a favor
12,2 5,4 2,8 3,8 3,4 3,6

A favor 40,2 46,2 26,8 47,8 70,4 28,6

NS/NR 1,2 2,6 1,8 0,8 0,6 1,4

Total 100 100 100 100 100 100

Fonte: Pesquisa Juventude, participação e voto – DCP/UFMG / Fapemig/ Ipespe 
– Pergunta 96 a 101 – Ser contra ou a favor (totalmente/em parte) * Ajudar um 
doente incurável a se matar. **Aplicar pena de morte a pessoas que cometeram 
delitos muito graves. *** Ensino religioso nas escolas – N = 500

O tema dos direitos é importante elemento para a construção da 

democracia. Os direitos da primeira geração se referem aos direitos 

civis, ou liberdades – liberdade de viver, de ter propriedade, liberdade 

de pensamento, de opinião e de expressão, de ter segurança, de ser 

igual a todos, entre outras. A cidadania autorreconstruída também 

supõe o reconhecimento da alteridade, ou diversidade. Por isso, 

foram incorporados os denominados direitos da quarta geração, 

difusos ou coletivos. Entre os coletivos encontram-se os direitos 

das minorias sexuais, étnicas, sociais, entre outras. Na categoria 

dos difusos, estão o direito ao desenvolvimento autossustentável, à 

qualidade de vida e a um meio ambiente equilibrado, entre outros. 

Os jovens eleitores têm posição ambígua em relação ao direito 

à vida – presentes na primeira geração. Eles são desfavoráveis à 
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eutanásia – ajudar um doente incurável a se matar – mas ficam 

divididos em relação à pena de morte, com 47% a favor e outros 

47% contra. Isso indica que nesse julgamento não se encontra 

em jogo somente o princípio do direito à vida em si mesmo, pois 

este não é invocado para o caso de penalização para crimes, mas 

é convocado quando se trata do livre-arbítrio dos indivíduos para 

viver ou morrer. 

Observa-se ainda que a maior parcela (46%) é contrária à 

união civil entre pessoas do mesmo sexo (direitos difusos da 

quarta geração), mas fica dividida em relação à propriedade 

(direitos civis), pois 46% são favoráveis e outros 45,8% são 

contrários à ocupação de terras improdutivas. Os jovens de Belo 

Horizonte também não são adeptos da liberalização da maconha, 

ainda que as drogas não estejam entre os assuntos que mais 

os preocupem.

Em relação à diversidade como componente tão fundamental 

para a democracia quanto o consenso, importa destacar que Ma-

chado (1996) afirma que existe um posicionamento conservador 

por parte de algumas filosofias religiosas em relação ao homosse-

xualismo. Tal atitude dos líderes religiosos tende a repercutir nos 

fiéis. Por outro lado, a aceitação de ex-homossexuais faz parte de 

uma estratégia de ampliação dos adeptos, em que as igrejas se 

apresentam como mais tolerantes e, assim, mais atrativas a novos 

membros, que podem ser “curados dessa doença”.  

Ao analisar as opiniões e as atitudes, no contexto da eleição de 

2002, Nishimura (2004) avalia a influência da religião em relação 

ao homossexualismo e ao voto para presidente. A autora demonstra 

que os evangélicos não pentecostais e pentecostais apresentaram 

atitude conservadora em relação ao homossexualismo e à união 

entre pessoas do mesmo sexo. Ao mesmo tempo, o voto desses 

fiéis foi mais direcionado ao então candidato evangélico, Anthony 

Garotinho (PSB). Ao analisar os dados do Estudo Eleitoral Brasileiro  

(Eseb), Nishimura conclui que 

A aceitação do homossexualismo está longe de ser um fato. Por mais 

que existam respostas favoráveis a aceitá-los como “pessoas como 

outras quaisquer”, parcela significativa dos entrevistados não permite 

que a união de pessoas do mesmo sexo se propague como algo comum. 
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Essas questões são também permeadas por valores morais de fundo 

religioso: a maioria dos entrevistados que declara ter uma religião, 

sejam católicos, evangélicos pentecostais ou não pentecostais, aponta 

o homossexualismo como um desvio de comportamento ou como um 

problema. (NISHIMURA, 2004:347)

Por outro lado, Bohn (2004) encontrou no universo dos evan-

gélicos posições tradicionais em relação ao homossexualismo, 

mas isso não significou necessariamente uma posição política 

igualmente conservadora. Por isso, a autora conclui que “essa 

dissociação torna difícil caracterizar os evangélicos como mem-

bros da base do que vem sendo identificado como ‘nova direita’” 

(BOHN, 2004: 335).

Para além do conservadorismo que parece permear a so-

ciedade brasileira, e que se repete no caso dos jovens de Belo 

Horizonte, o tema dos valores pode ser ampliado para a esfera 

da política, em outra perspectiva. Inglehart (1998) elaborou uma 

teoria que supõe que os processos de modernização econômica 

pelos quais a maioria dos países desenvolvidos vem passando, a 

partir da segunda metade do século XX, promoveram mudanças 

geracionais e a emergência de outros valores políticos. Esses 

valores ultrapassam o conflito capital-trabalho, produzido pelas 

clivagens de embates entre as classes sociais. As mudanças na 

estrutura produtiva motivaram novas abordagens acerca da polí-

tica. Nas sociedades com estabilidade econômica e democracia 

consolidada, os cidadãos estariam mais focados em valores pós- 

-materialistas, que ressignificam a política e redefinem as funções 

governamentais. 

A tabela a seguir foi construída com base em uma escala de 

valores, resultante da seguinte questão: o que deve ser mais impor-

tante nas ações de um governo? As alternativas manter a ordem e 

combater a inflação são agregadas como materialistas; aumentar a 

participação, garantir a liberdade de expressão, preservar o meio 

ambiente e possibilitar o desenvolvimento sustentável são respostas 

que apresentam características do que Inglehart classifica como 

pós-materialismo.
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Tabela 3
Valores materialistas e pós-materialistas dos eleitores jovens de 

Belo Horizonte (%)

Mais importante ação do governo %

Possibilitar o desenvolvimento sustentável 33,8

Manter a ordem 23,8

Combater a inflação 12,0

Garantir a liberdade de expressão 10,8

Preservar o meio ambiente 9,8

Aumentar a participação 8,4

Não sabe 1,4

Total 100,0
Fonte: Pesquisa Juventude, participação e voto – DCP/UFMG/ Fapemig/Ipespe – 
P. 77 N = 500

O governo deve ter ações que possibilitem o desenvolvimento 

sustentável, de acordo com 34% dos jovens de Belo Horizonte. 

Os valores materialistas, focados na manutenção da ordem e no 

combate à inflação, típicos de sociedades em transição política e 

sob instabilidade econômica, não tiveram muita repercussão nesse 

universo. Nota-se assim que, a despeito do conservadorismo em 

temas morais, há a emergência de uma nova percepção sobre a 

política, pois, para 63,8% dos jovens, os valores pós-materialistas 

devem orientar as ações governamentais.    

Alguns dos direitos da quarta geração, tais como o desenvol-

vimento autossustentável, a qualidade de vida e o meio ambiente 

equilibrado, constituíram-se em valores que são predominantes 

entre os jovens. Mas, dessa mesma linhagem de direitos, eles não 

incorporaram a questão da diversidade, e a aceitação dos direitos 

das minorias sexuais não é consensual. Outros direitos civis ainda 

não foram absorvidos por esse universo, que tem posição ambígua 

em relação ao direito à vida e fica dividido em relação ao direito à 

propriedade.    

O resultado das pesquisas revela um eleitor jovem pouco interes-

sado na política – 82% declararam ter pouco ou nenhum interesse 

nessa área. Essa indiferença é acompanhada pela valorização dos 

vínculos familiares – para 98% deles a família é importante – e pela 

menor relevância dada para a política (56%), tema menos significa-

4A percepção da política 
e das instituições 
democráticas
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57,6 32,4 5,64,4

57,8 30,6 6,25,4

60,4 22 9,87,8

Controle dos meios de
comunicação pelo Estado

Totalmente contra ou contra em parte
Nem contra nem a favor
Totalmente a favor ou a favor em parte
Não sabe ou não respondeu

Extinção dos partidos políticos

Fechamento do Congresso Nacional

tivo entre aqueles submetidos à avaliação dos entrevistados, tais 

como família, religião, lazer, trabalho e sexo. 

Essa apatia política pode estar relacionada às descobertas das 

pesquisas de que os jovens não acreditam que os partidos políticos 

se interessem pela opinião das pessoas. Por isso, eles não creem 

na possibilidade de serem ouvidos pelas lideranças políticas. Embora 

a maioria considere que o voto é um importante instrumento de 

influência sobre os governos eleitos, o processo de organização 

das eleições é bastante questionado: 60% desses jovens têm 

desconfiança na lisura das eleições e dos seus resultados, pois 

acreditam que eles podem conter fraudes. Essa suspeição em 

relação à organização do processo eleitoral é acompanhada por 

experiências com práticas clientelistas, pois a maioria deles (52%) 

conhecem pessoas que aceitariam votar em um candidato em troca 

de alguma vantagem pessoal. 

Gráfico 1
Adesão aos valores democráticos – Eleitores  

jovens de Belo Horizonte 

Fonte: Pesquisa Juventude, participação e voto – DCP/UFMG/ Fapemig/Ipespe. 
P 102 a P 104 N= 500

No entanto, apesar de desconfiarem dos procedimentos, esses 

jovens aderem aos fundamentos políticos das democracias. A maio-

ria expressiva é contrária ao fechamento do Congresso Nacional, 

além de se mostrarem desfavoráveis à extinção dos partidos polí-
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ticos e não admitirem o controle dos meios de comunicação pelo 

Estado. Ainda que essa opinião não seja unânime, 51% creem que 

sem partidos não há democracia. Evidencia-se, portanto, o apoio 

aos direitos políticos, tais como a liberdade de organização política 

e partidária, de participação político-eleitoral, o direito ao sufrágio 

universal e à liberdade de imprensa. 

Gráfico 2

Média da confiança nas instituições

Fonte: Pesquisa Juventude, participação e voto – DCP/UFMG/ FAPEMIG/IPESPE. 
P 66 a P 74
Escala de 0 – 10, na qual o zero significa nenhuma confiança e o dez, total 
confiança – N = 500

Apesar do apoio à democracia no que se refere aos aspectos 

como liberdade de expressão e necessidade da representação polí-

tico-institucional, os partidos políticos e os legislativos – Congresso 

Ig
re

ja

O
ng

’s

P
es

so
as

Te
le

vi
sã

o

Im
pr

en
sa

C
âm

ar
a 

M
un

ic
ip

al

A
ss

em
bl

ei
a 

Le
gi

sl
at

iv
a

C
on

gr
es

so
 N

ac
io

na
l

P
ar

tid
os

 P
ol

íti
co

s

6,6
6,1

5,8
5,3

4,9
4,4 4,4 4,3

3,7

7-

6-

5-

4-

3-

2-

1-



Revista do LegisLativo96

Nacional, Assembleia Legislativa e Câmara Municipal – despertam 

suspeitas. Nenhum desses parlamentos atingiu média de confiança 

maior que 4,4%. À medida que são pontuados os meios de comu-

nicação – imprensa e televisão – ,o valor aumenta, até chegar ao 

máximo nas ONG’s (6,1%) e igrejas (6,6%). O déficit de confiança 

nas instituições é comumente utilizado pela literatura para concluir 

acerca de uma crise dos partidos políticos e das instituições de-

mocráticas. O ponto polêmico é se o descrédito reduz o apoio à 

democracia ou se, ao contrário, um certo estado de desconfiança 

é desejável, para que os líderes políticos se mantenham atentos 

às demandas da opinião pública.  

De modo distinto em relação ao encontrado para o Legislativo, 

os jovens têm opiniões bastante favoráveis em relação ao Poder 

Executivo. A administração do presidente Lula da Silva teve 80% 

de aprovação; o desempenho do governador mineiro Aécio Neves 

(PSDB) foi visto positivamente por 82,6% dos entrevistados. Mas 

a bancada de deputados da Assembleia Legislativa de Minas Gerais 

não tem o mesmo respaldo, pois somente 29% dos jovens conside-

ram o trabalho dos parlamentares estaduais como bom ou ótimo. 

Além disso, esses jovens desconhecem as ações desenvolvidas pela 

Assembleia Legislativa mineira.

Nota-se ainda que a maior parte, ou seja, 54% desses eleitores 

têm simpatia ou preferência por algum partido político. Os tucanos 

chegam aos 12%, superando a média do eleitorado da cidade; o 

PMDB tem pouca acolhida na juventude, com 4,6% de apoio, quase 

metade do encontrado entre os eleitores de Belo Horizonte nas 

eleições para prefeito, de 2008 (TELLES, 2010). Mas a principal 

novidade é o surgimento de uma agenda que valoriza o meio am-

biente, confirmado por uma simpatia ou preferência pelo Partido 

Verde (PV), que alcançou 8,6% entre os jovens. 

Não obstante, o Partido dos Trabalhadores (PT) é o de maior 

penetração, com 23% de declarações de preferência ou simpa-

tia. Isso talvez possa ser um espólio familiar, pois alguns estudos 

afirmam que as identidades partidárias são herdadas. No caso, 

os jovens podem estar seguindo semelhante padrão político de 

seus familiares, pois a opção pelo PT chegou a valores contíguos 

a esses no eleitorado da cidade, em 2008. Não se pode descar-

tar, ainda, que essa proximidade com o PT possa ser efeito das 
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políticas públicas executadas pelo Governo Federal, que expandiu 

o acesso à educação para milhares de jovens em programas 

como o Prouni ou o Reuni, aumentando as suas expectativas de 

mobilidade e ascensão social. 

Descrentes da política, desconfiados das instituições represen-

tativas, suspeitosos em relação à organização do processo eleitoral 

e com poucas expectativas de serem ouvidos pelas lideranças, os 

jovens acabam por participar pouco da vida política. Constata-se 

uma reduzida experiência associativa e, mesmo, certa tendência 

a que essa participação fique ainda menor. Apenas 18,8% deles 

participam de organizações como partidos políticos, sindicatos, 

organizações não governamentais, associações de bairro, religiosas 

ou estudantis. Atualmente, a principal forma de os jovens participa-

rem é por meio de associações religiosas (8,4%). O ingresso em 

partidos políticos (1,4%) ou mesmo em associações estudantis 

(2,6%) é praticamente nulo.    

Os eleitores de hoje têm acesso livre à televisão e podem fazer 

uso de novas tecnologias para participarem de redes sociais e se 

informarem sobre os acontecimentos políticos. Mas, na contramão 

de muitas expectativas, a televisão reinou absoluta como principal 

fonte de informação sobre os candidatos a presidente. Nada menos 

que 62,6% dos jovens acompanharam as eleições de 2010 pela 

propaganda política na televisão ou no rádio e pelas próprias notícias 

que passavam na televisão, sobretudo na Rede Globo. Importante 

ainda para o conhecimento dos candidatos foi a interação com 

as pessoas de uma rede mais próxima, como os familiares e os 

amigos. O rádio, os jornais impressos e a internet tiveram pouca 

acolhida entre os jovens, como fonte sobre a campanha, durante 

o primeiro turno. 

O horário gratuito de propaganda eleitoral é seguido não so-

mente pela população em geral, mas também pelos jovens. Destes, 

53% foram expostos diretamente a essa propaganda, assistindo 

a programas dos candidatos todos os dias ou de vez em quando. 

Apesar das campanhas negativas e dos ataques que foram disse-

minados nas redes sociais durante o primeiro turno das eleições, 

apenas 6% dos jovens usaram a internet para obterem informações 

sobre a campanha política. 

5Voto nos candidatos 
a presidente: classe 

social, religião e 
valores
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A exposição às campanhas, as informações prévias sobre os 

candidatos e a preferência pelos partidos produziram entre os jo-

vens uma imagem que associava a José Serra (PSDB) os atributos 

de ser um candidato de direita e defensor dos ricos, Marina Silva 

(PV) como a mais honesta e a que mais defendia os mais pobres 

e Dilma Rousseff (PT) como a candidata de esquerda e com mais 

capacidade para administrar o País. No momento em que essa 

pesquisa foi realizada, Dilma Rousseff era a preferida pelos jovens 

(37%), enquanto José Serra e Marina Silva estavam tecnicamente 

empatados na Capital, com 23% e 21% das intenções de voto, res-

pectivamente. As intenções de voto encontradas nesse segmento 

diferiam bastante das pesquisas de opinião realizadas nacionalmente 

na mesma ocasião. A pesquisa com os jovens de Belo Horizonte já 

demonstrava que a candidata Marina Silva tinha potencial para se 

irradiar para outros grupos sociais e regiões do País.  

Tabela 4
Intenção de voto para presidente e classe social – Jovens de BH

Candidato
Classe social

A/B (%) C (%) D/E (%) Total (%)

Dilma Rousseff 30,4 31,9 42,6 35,6

José Serra 30,4 22,7 20,0 23,6

Marina Silva 25,6 21,1 17,9 21

Outros 13,6 24,3 19,5 19,8

 Total 100 100 100 100

Fonte: Pesquisa Juventude, participação e voto – DCP/UFMG / Fapemig /Ipespe - 
P 19 e P 111
N=500 – Pearson Chi-Square: 0,026

Evidencia-se que as intenções de voto para a candidata Dilma 

Rousseff e os demais candidatos variavam de acordo com a classe 

social. Enquanto nas classes D e E – formadas pelos mais pobres – a 

candidata apoiada pelo presidente Lula da Silva tinha larga vantagem 

sobre os demais, essa margem diminui gradativamente nas classes 

mais ricas – A e B –, em que a petista empata com o tucano José 

Serra. O voto no ex-governador de São Paulo e na candidata “verde” 
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estão mais associados aos segmentos mais ricos. A candidata do PT 

tinha forte inserção entre os jovens mais pobres e o PSDB e o PV 

penetravam significativamente nas classes A/B, nas quais tinham 

melhor desempenho. O teste do qui-quadrado permite afirmar com 

mais de 95% de confiabilidade que houve associação estatística 

entre a classe social do entrevistado e a sua intenção de voto. 

Tabela 5
Intenção de voto para presidente e religião –  

Jovens de BH

Candidato

Religião

Católica 
(%)

Protestante 
evangélico

e pentecostal  
(%)

Outros (%) Não tem 
religião (%) Total (%)

Dilma Rousseff 41,4 34,0 10,3 35,1 35,6

José Serra 23,9 25,9 12,8 23,4 23,6

Marina Silva 16,7 25,3 28,2 20,8 21

Outros 18,0 14,8 48,7 20,8 19,8

Total 100 100 100 100 100

Fonte: Pesquisa Juventude, participação e voto – DCP/UFMG / Fapemig/ Ipespe – 
P 19 e P 107 – N=500
Pearson Chi-Square: 0,000

Em relação ao voto religioso, ele pode apresentar alguma 

capacidade de mobilização. Mas, em função do número reduzido 

de evangélicos no Brasil – de acordo com o Censo de 2000, eles 

representam 10% da população –, os candidatos a cargos majori-

tários tendem a diluir essa identidade religiosa, neutralizando-a. No 

lugar da construção da imagem como “Homem de Deus” utiliza-se 

mais o discurso focado sobre os pobres, a inclusão social e o as-

sistencialismo (MACHADO, 2002).

A candidata do PV, Marina Silva, apesar de ter iniciado sua 

carreira política no PT, nas fileiras dos movimentos de base da 

Igreja Católica, atualmente está inserida em grupos evangélicos. 

A ambientalista obteve proporção de votos muito maior entre os 

evangélicos pentecostais, evangélicos não pentecostais e outras 
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religiões do que entre os católicos. A candidata Dilma Rousseff, por 

ser a mais votada pelos jovens, tinha votação distribuída entre os 

fiéis de todas as religiões, mas era preferida tanto pelos católicos 

quanto pelos eleitores que não tinham religião. O teste realizado 

demonstrou que houve associação entre a religião do eleitor e a 

direção do seu voto.   

Tabela 6
Intenção de voto para presidente e valores materialistas e  

pós-materialistas

Candidatos

Valores

Materialistas 
(%)

Pós-materialistas 
(%) Total (%)

Dilma Rousseff 36,3 35,0 35,5

José Serra 25,1 22,6 23,5

Marina Silva 16,2 24,2 21,3

Outros 22,3 18,2 19,7

Total 100 100 100

Fonte: Pesquisa Juventude, participação e voto – DCP/UFMG / Fapemig/ Ipespe - 
P77 – N= 500
Pearson Chi-Square: 0,186

Em geral, pode-se observar que os valores materialistas e pós-

materialistas não orientaram o voto para presidente. Os eleitores 

dos candidatos petista e tucano estavam distribuídos em ambos 

os segmentos. Mas nota-se diferença pró-Marina entre os jovens 

com valores pós-materialistas e a presença bem menor no grupo 

portador de concepções materialistas. Entretanto, os testes não 

resultaram em associação significativa entre intenção de voto e valo-

res dos eleitores, ainda que a candidata do Partido Verde tenha se 

beneficiado mais dos valores pós-materialistas que dos materialistas. 

Como demonstrado, os jovens não podem ser tratados como 

categoria homogênea. Mas existem algumas atitudes que são simila-

res, como a indiferença desses eleitores com a política, a dificuldade 

para lidar com a alteridade e a desconfiança nas instituições. O que 

explica essas atitudes? Muitas pesquisas devem ser realizadas para 

responder a essas indagações. Para isso, seria importante que 

6conclusões 
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outros estudos considerassem, em suas explicações sobre o com-

portamento dos jovens, as dimensões da subjetividade, encontradas 

tanto na ciência política quanto na antropologia, inserindo os valores 

como um dos eixos que podem render análises mais completas so-

bre a conduta política. Todavia, ainda que sumárias e incompletas, 

apontaremos algumas interpretações sobre os fenômenos abordados. 

Primeiro, deve ser situada a atmosfera da qual os jovens 

observam a política. A nova geração é herdeira de outras que 

promoveram os embates políticos de maio de 1968, mobiliza-

ram-se pelo retorno à democracia, ocuparam as ruas com as 

caras pintadas e aprovaram a estabilidade econômica trazida pelo 

Plano Real. Os jovens pesquisados, na faixa etária de 18 a 24 

anos, foram socializados em um ambiente muito distinto daquele 

dos anos de autoritarismo e de instabilidade econômica. Elevados à 

melhor condição econômica e mais incluídos no mercado, poucos 

deles experimentaram diretamente as fortes crises que marcaram 

as décadas dos anos 1980 e 1990. A maior parte dos eleitores 

jovens teve sua primeira participação eleitoral em 2006, sob o 

signo do continuísmo político, e muitos deram seu primeiro voto 

para um presidente situado à esquerda. 

Os eleitores jovens não foram expostos a uma experiência que 

lhes permitisse comparar as diferenças entre estar sob um regime 

autoritário ou democrático, sob um governo de centro-esquerda 

ou centro-direita, além de desconhecerem intensos sobressaltos 

econômicos. Distante do cenário de crises econômicas e dispondo 

de maior volume de informações, esse segmento passou a realizar 

contatos virtuais e a acessar outras redes sociais, disponibilizadas 

pelos avanços tecnológicos. Esses eleitores incorporaram debates 

das gerações anteriores, descartaram outros e estão propondo 

novos valores. 

Quais são os valores e condutas desses jovens? Qual a percep-

ção que têm da política e como definem o seu voto? As respostas 

parciais encontradas são paradoxais. Notam-se ambiguidades no 

tratamento dos direitos. Os direitos políticos parecem estar sendo 

gradualmente internalizados, mas a aceitação da diversidade ainda 

é reduzida. Os jovens têm pouco interesse pela política, mas valo-

rizam a religião. A participação não faz parte do cotidiano desse 

segmento, mais preocupado com a violência, incerto em relação ao 
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futuro e tratando de “aproveitar a vida” – conforme suas palavras. 

A percepção negativa da política completa o ciclo, pois muitos per-

cebem nos demais eleitores uma relação clientelista com o voto, 

como é “dando que se recebe”.

Em relação ao voto, pôde-se observar que não havia um candi-

dato a presidente majoritário, apesar de a petista ser a preferida 

pelos jovens da cidade. Pelos primeiros testes realizados, nota-se 

que Dilma Rousseff tinha forte base social entre os jovens mais 

pobres, e Marina Silva se destacava por ter sua votação mais as-

sociada a dois segmentos distintos: os evangélicos pentecostais e 

os portadores de valores pós-materialistas. 

A despeito da incorporação dos valores pós-materialistas e da 

valorização dos direitos políticos por parte dos jovens, isso não tem 

sido suficiente para promover a percepção da democracia como 

espaço da diversidade. E se não é possível afirmar que a descon-

fiança no sistema político produza rupturas no regime democrático, 

essa descrença, no mínimo, restringe a qualidade da representação 

política, na medida em que as escolhas dos representantes políticos 

do futuro passam a ser determinadas ao acaso.

Esta é a geração que vai mandar no País nos próximos anos 

e, por isso, dela se espera muito. Por enquanto, os jovens são 

somente uma promessa para um país que propaga o crescimento 

econômico. E, além disso, o que mais? O próximo governo não 

poderá perder de vista a preocupação com a manutenção da es-

tabilidade econômica e com as políticas de inclusão desses jovens 

no mercado. Mas seria bem-vinda uma reflexão acerca das razões 

pelas quais a promoção dessas políticas não tem produzido nem 

a integração dos jovens ao circuito político, nem a valorização da 

esfera pública e dos espaços de participação. 
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Hely Tarqüínio (PV) Inácio Franco (PV) Ivair Nogueira (PMDB) Jayro Lessa (DEM)

 João Leite (PSDB) João Vítor Xavier (PRP) José Henrique (PMDB)
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Lafayette Andrada (PSDB) Leonardo Moreira (PSDB) Lerin (PSB) Liza Prado (PSB)

 Luiz Henrique (PSDB) Luiz Humberto Carneiro (PSDB) Luzia Ferreira (PPS)

Maria Tereza Lara (PT) Marques (PTB)  Mauri Torres (PSDB) Neider Moreira (PPS)

 Neilando Pimenta (PHS) Paulo Guedes (PT) Paulo Lamac (PT)
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Pompílio Canavez (PT) Rogério Correia (PT) Rômulo Viegas (PSDB) Rosângela Reis (PV)

 Sargento Rodrigues (PDT) Sávio Souza Cruz (PMDB) Sebastião Costa (PPS)

Tadeuzinho (PMDB) Tenente Lúcio (PDT) Tiago Ulisses (PV) Ulysses Gomes (PT) 

 Vanderlei Miranda (PMDB) Wander Borges (PSB) Zé Maia (PSDB)


