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QUAL PARTICIPAÇÃO? QUE GERAÇÃO? PADRÕES DE PARTICIPAÇÃO 
SOCIOPOLÍTICA DE JOVENS NA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE. 
Leandro Feine, Claudini Fabrícia Maurer, Elisete Cristina Haupt, Rute Vivian Angelo Baquero (orient.) 

(UNISINOS). 
A construção da cidadania juvenil é um tema estratégico nas sociedades latino-americanas de nosso tempo, face a 
expressão numérica da juventude no mundo e no Brasil. Os jovens no mundo de hoje são mais de dois bilhões, 
sendo, a maioria deles da Ásia e da América Latina. No Brasil o contingente juvenil, na faixa etária de 15 a 25 anos, 
atinge 50.492.212 habitantes, o que corresponde a 27, 8% da população brasileira. Face ao exposto, este trabalho tem 
por objetivo delinear os padrões de participação social e política de jovens da área metropolitana de Porto Alegre/RS 
ao longo das últimas duas décadas, considerando as variáveis vinculação administrativa da escola, gênero e faixa 
etária dos jovens. A pesquisa utiliza como quadro de referência os estudos sobre participação social desenvolvidos 
por Sirvent(2002). Os dados utilizados para a análise dos padrões de participação sociopolítica de jovens de Porto 
Alegre/RS provêm de pesquisas tipo survey, realizadas no período de 1999 a 2002 pelo Núcleo de Pesquisas sobre a 
América Latina (NUPESAL). São oriundos de amostras probabilísticas de jovens situados na faixa etária de 14 a 23 
anos, de escolas públicas e privadas localizadas na área metropolitana de Porto Alegre/RS. Resultados preliminares 
da análise indicam que há uma preponderância da participação, tanto por parte de meninos quanto de meninas, em 
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atividades de natureza social, nas duas décadas estudadas. Ao mesmo tempo, observa-se um decréscimo da 
participação juvenil nas atividades políticas convencionais e uma participação reduzida em atividades políticas de 
natureza não convencional ao longo das duas décadas, bem como um progressivo envolvimento dos jovens nos 
novos movimentos sociais e atividades de natureza comunitária. 
 




