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Introdução: A importância política dos movimentos estudantis é algo que se encontra registrado, na
história do Brasil. Porém, percebemos que ao longo da história,as juventudes foram se distanciando das
formas de participação política que buscam mudanças na ordem social (CANCIAN, 2014). Este estudo
busca compreender este distanciamento, tendo como foco, a participação dos jovens nos movimentos
estudantis e juventudes partidárias. Objetivos: Identificar os determinantes que levam os jovens a
participarem politicamente nos movimentos estudantis e juventudes partidárias, assim como, descrever
os processos de vinculação da juventude a estas organizações. Metodologia: Foi realizada uma
pesquisa bibliográficanas áreas da Filosofia, Psicanálise e das Ciências Sociais. Aplicação de formulários
de dados socioeconômicos e realização de entrevistas semiestruturadas. Análise quantitativa dos dados
dos formulários e análise de conteúdo temático-categorial dos dados das entrevistas. Resultados: Este
projeto se encontra na fase de análise dos dados coletados a partir dos formulários e entrevistas.
Discussão: O processo de mobilização se deu a partir de contatos do pesquisador com os jovens pelo
telefone, via partidos políticos. Foram entrevistados 5 jovens do Juntos (PSOL); 5 jovens da Juventude
do PT e 5 jovens da Juventude do PSDB. Houve uma tentativa de mobilização dos jovens da Juventude
Democratas (DEM) e da Juventude do PMDB. A partir do trabalho de campo, pudemos perceber que a
ideologia é um fator importante para o engajamento dos jovens, nas juventudes partidárias, assim como,
a identificação com figuras importantes do partido.
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