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resumo O presente trabalho apresenta uma análise dos perfis e das trajetórias
políticas de um grupo particular da elite legislativa portuguesa: os
deputados que se elegeram à Assembleia da República ainda na juventude.
A partir de uma abordagem prosopográfica, foram recolhidos dados
biográficos de 188 indivíduos com essa característica. Os resultados
apontam para uma semelhança dos perfis desse grupo com a generalidade
dos deputados no contexto português e revelam, ainda, a importância das
organizações de juventude dos partidos políticos enquanto canais de
recrutamento político e no estabelecimento de carreiras políticas.



keywords Youth, political career, political recruitment, political representation, political
parties’ youth organizations, prosopography.

abstract This work presents an analysis of the profiles and political trajectories of a
particular group within the legislative Portuguese elite: the Deputies who
were elected for the Republic Assembly while still in their youth. Through a
prosopographic approach, the biographical data were collected from 188
individuals presenting the aforementioned characteristic. The results show
profile similarities of this group in comparison to the generality of the
Deputies in the Portuguese context. In addition, they reveal the importance
of the political parties’ youth organizations as channels of political
recruitment and the establishment of political careers.
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Introdução

“Um parlamento quarentão, ainda masculino e com 40% de caras novas”: assim

fora descrita a composição da Assembleia da República que resultaria das eleições

legislativas realizadas a seis de outubro de 2019 (Renascença, 2019). O título da

reportagem faz referência à média de idades dos parlamentares eleitos – 48 anos em 2019

–, à predominância de representantes do sexo masculino e à taxa de renovação dos

deputados observada naquele ano.

A descrição da Assembleia da República à data feita pela comunicação social não

difere do que os estudos sobre a composição das elites políticas portuguesas têm

demonstrado ser o padrão dos parlamentares no país. Mineiro (2019, p. 30), que realizou

uma etnografia do parlamento português entre outubro de 2015 e julho de 2018, afirma que

“tendencialmente o Parlamento é composto por homens, brancos, bastante qualificados,

com perfis profissionais elevados, de profissões liberais, oriundos do litoral, e com

percursos de polienvolvimento político e institucional”. A descrição fornecida por Mineiro

(2019) reflete a imagem geral das casas legislativas mundo afora: “legislatures worldwide

include more of the affluent than the less well‐off, more men than women, more

middle‐aged than young, and more white‐collar professionals than blue‐collar workers”

(Norris, 1997, p. 6, conforme citado em Stockemer & Sundström, 2018, p. 467)

No que concerne, particularmente, à idade dos deputados, segundo o relatório

“Youth participation in national parliaments” da Inter-Parliamentary Union (IPU, 2021),

apenas 2,6% dos parlamentares de todo o mundo tinham menos de trinta anos em 2020.

Portugal ocupa a 23ª posição no ranking de deputados com menos de 30 anos de idade em

110 países, tendo 5,22% de seus parlamentares com idades inferiores a três décadas. Na

XIV Legislatura da Terceira República Portuguesa, que resultou das eleições legislativas

de 06 de outubro de 2019, entre os 230 parlamentares eleitos para a Assembleia da

República, apenas dez deputados tinham idade inferior aos 30 anos e outros cinco tinham

exatos 30 anos. Para fins de comparação, a média encontrada entre os países do Sul da

Europa é de 4,61% quando considerados apenas os parlamentos unicamerais ou as câmaras
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baixas dos parlamentos bicamerais. As maiores percentagens de jovens no parlamento na

Europa e no mundo encontram-se entre os países nórdicos: 8,16%.

Embora Portugal apresente resultados superiores à média mundial e do Sul da

Europa, os dados indicam uma sub-representação dos jovens no parlamento português. No

país, as pessoas com idade entre os 15 e os 29 anos de idade representavam, em 2020,

15,98% do total da população, de acordo com dados da Base de Dados Portugal

Contemporâneo (PORDATA, 2021).

A representação política não se reduz à correspondência exata de determinado

grupo social nas instituições. Para Freire (2002, p. 52), os parlamentos não precisam ser,

necessariamente, um espelho da sociedade onde se inserem em termos de sua composição

social. Contudo, a sub-representação política das pessoas com menos de 30 anos é

problemática se compreendida enquanto um sintoma de um ciclo vicioso de apatia política

dos jovens. A falta de interesse e conhecimentos em política retroalimenta a falta de

participação e representação política dos jovens.

Uma das recomendações da IPU para que se aumente a presença de jovens nos

parlamentos nacionais passa pela criação ou reforço das alas juvenis dos partidos políticos.

Considera-se que elas podem servir como principais fontes de recrutamento para os

candidatos mais jovens (IPU, 2018, p. 29).

Considerada essa problemática, interessa-nos investigar a faceta identitária da

representação política, definida em termos da idade. Desse interesse, deriva um conjunto

de questões relacionadas aos perfis e carreiras dos jovens deputados à Assembleia da

República ao longo período que se estende de 1980 a 2019: qual o papel das organizações

partidárias de juventude no recrutamento legislativo de jovens deputados e no

estabelecimento de padrões de carreira política desse grupo?

Este trabalho visa a dar respostas a estas questões. Deste modo, esta dissertação

apresenta três objetivos centrais: 1) verificar se os deputados que se elegeram pela

primeira vez ao parlamento nacional ainda na juventude registam histórico de participação

em organizações partidárias de juventude; 2) caracterizar os jovens deputados em termos

de um perfil social, distinguindo entre aqueles que participaram ou não das organizações

partidárias de juventude; e 3) analisar os padrões de carreira dos jovens deputados,
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posterior ao primeiro ou único mandato ao parlamento nacional, avaliando o papel da

participação em organizações partidárias de juventude no estabelecimento desses padrões.

Com o primeiro objetivo, procura-se verificar se a participação nas organizações

partidárias de juventude demonstra exercer influência sobre o processo de recrutamento

legislativo - especificamente, de recrutamento legislativo de jovens deputados. Ou seja,

olhando para o contexto português, pretende-se verificar em que medida as organizações

partidárias de juventude funcionam como fontes de recrutamento de parlamentares mais

jovens.

A partir do segundo objetivo, procura-se documentar e descrever a composição do

grupo de jovens deputados ao parlamento português a partir de variáveis

sociodemográficas: género, grau de instrução, área de formação, profissão e participação

em associações.

O terceiro objetivo, por sua vez, reflete sobre a influência da militância em

organizações partidárias de juventude para o estabelecimento de padrões de carreira. Aqui,

pretende-se verificar se há padrões distintos, referentes à ocupação de cargos políticos após

o primeiro ou único mandato como deputado à Assembleia da República, entre aqueles que

participaram e não participaram de organizações partidárias de juventude.

Com a finalidade de se alcançar os objetivos propostos, realizou-se uma análise

prosopográfica do grupo de jovens deputados. A prosopografia é uma abordagem

metodológica que, partindo de um problema de investigação determinado, permite

organizar dados biográficos de determinado grupo de pessoas e efetuar comparações entre

diferentes trajetórias individuais a fim de se identificar as regularidades dos atributos dos

integrantes desse grupo de acordo com o seu contexto histórico, político e social. Neste

caso concreto, foi utilizada para organizar e analisar dados biográficos de 188 indivíduos

que exerceram pela primeira ou única vez um mandato como deputado à Assembleia da

República no período de 1980 a 2019 antes de terem completado os 31 anos de idade.

Espera-se, portanto, que este trabalho apresente contribuições nos domínios teórico

– relativamente ao estudo das elites políticas e seus padrões de carreira, dos processos de

recrutamento político em geral e legislativo de jovens deputados em particular e

representação política -, metodológico – a partir da utilização e dos contributos que a
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Ciência Política pode fornecer à investigação do tipo prosopográfico – e sociais –

aspirando que a compreensão dos jovens enquanto sujeitos sociais e políticos e dos

fenómenos de representação e participação política desse grupo etário no contexto

português ajudem a aperfeiçoá-los. Em concordância com Freire (2002, p. 52), acreditamos

que uma maior integração de pessoas com experiências de vida diversas, como mulheres,

jovens e políticos não profissionais, poderia ser benéfica à Assembleia da República.

Este trabalho está estruturado em cinco partes. Na primeira parte, são apresentadas

as principais discussões e referências teóricas que orientam esta investigação. A segunda

apresenta as características do caso português, sobre o qual a análise se refere. Na

sequência, discute-se a metodologia utilizada na investigação. Nela, descreve-se a pesquisa

prosopográfica, bem como os procedimentos adotados na coleta e análise dos dados

biográficos do grupo de deputados sobre o qual a investigação se debruça. A quarta parte

traz a análise e discussão dos dados trabalhados ao longo do processo de investigação. Ela

está organizada em três partes, que correspondem aos três objetivos centrais estabelecidos

para esta investigação. Por fim, as conclusões sistematizam a discussão e apontam

indicações para investigações futuras.
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Capítulo 1 – Referencial teórico

Na introdução, vimos que os objetivos centrais que orientam este trabalho

relacionam-se à participação das organizações de juventude dos partidos políticos nos

processos de recrutamento legislativo de jovens representantes, à caracterização

sociodemográfica dos deputados que chegaram ao parlamento ainda na juventude e a

análise de padrões de carreira entre os que participaram ou não de organizações partidárias

de juventude. Neste capítulo, procura-se clarificar tais conceitos e, sobretudo, apresentar o

estado da arte da investigação sobre representação e recrutamento políticos da juventude,

identificando lacunas na literatura. Ele parte, então, de uma abordagem geral, relacionando

representação e participação política da juventude, para chegar às questões relativas ao

recrutamento político.

As relações entre juventude e política são objetos de estudo frequentes no campo

da Ciência Política e de outros domínios das ciências sociais, como a Sociologia Política e

das Organizações e a Psicologia Social. Temáticas como a socialização política e a

participação social dos jovens em sentido lato, que inclui tanto movimentos políticos

quanto religiosos, culturais e comunitários (Boghossian & Minayo, 2009; Mesquita &

Oliveira, 2013; Rodrigues, Menezes & Ferreira, 2018); a participação dos jovens nas

organizações partidárias (Guedes-Neto, 2018, pp. 43-44; Lisi, 2011, p. 113); as

motivações que levam os jovens a aderirem aos partidos políticos (Brenner, 2018;

Rainsford, 2017; Tomás, 2016) são frequentemente analisadas nesses campos do saber.

O tema da participação política dos jovens tem recebido crescente atenção uma vez

que a juventude é, cada vez mais, caracterizada pelo afastamento das formas tradicionais

de participação política, como a militância partidária e sindical (Augusto, 2008, p. 170;

Magalhães & Moral, 2008, p. 2). Um tema ainda pouco explorado, mas que merece maior

destaque, diz respeito aos efeitos do declínio da participação sobre as formas de

representação política da juventude.

Trabalhos sobre essa temática têm apontado para a existência de um ciclo vicioso

de apatia política dos jovens. Nesse ciclo, a falta de conhecimentos e interesse por política

conduz à diminuição da participação política e a uma menor representação nas instâncias
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de representação. Isso se deve a mudanças na socialização política e à falta de educação

cívica escolar, que fazem com que os jovens pouco interessam-se e participam

politicamente, o que se traduz, por exemplo, em taxas elevadas de abstencionismo juvenil

em eleições. Logo, os partidos políticos, enquanto atores políticos racionais, têm menos

incentivos para nomear candidatos jovens em eleições ou colocar em agendas assuntos de

interesse juvenil. Assim, é expectável que os jovens nutram, cada vez mais, menor

interesse por política, por não se verem representados nas instituições de representação

(Iyengar & Jackman, 2004, pp. 1-2; Pickard, 2015, p. 11; Stockemer & Sundström, 2018,

pp. 470-471).

No que respeita, especificamente, à representação política dos jovens, Stockemer e

Sundström (2018, p. 467) afirmam que poucos estudos voltados à representação política de

grupos pouco representados na política institucional têm analisado o fator da idade, ao

contrário do que ocorre com grupos sociais como as mulheres (Bjarnegård, 2013;

Brechenmacher, 2018; Caul, 1999; Eto, 2010; Norris, 2013), os imigrantes (Bäck &

Soininen, 1998) e os grupos étnico-raciais (Campos & Machado, 2018; Togeby, 2008).

Esses trabalhos têm demonstrado que o fenómeno da sub-representação política de

determinados grupos é complexo e multifacetado, uma vez que diferentes causas

inter-relacionadas, que vão desde as características individuais dos sujeitos políticos a

fatores organizacionais e institucionais do sistema político, influenciam-no. A

sub-representação, neste contexto, conforme Gitirana e Kreuz (2020, p. 246) a definem,

resulta da “distorção entre a representação de determinados setores e sua

correspondência no campo social – grupos numericamente grandes podem ser

politicamente   minoritários,   a   exemplo   das mulheres”.

No caso da juventude, a literatura sobre a representação dos jovens em parlamentos

é, ainda, limitada. Faltam, por exemplo, estudos que analisem os perfis socioeconómicos

de jovens deputados (Sundström & Stockemer, 2018, p. 487). Identificar perfis de jovens

políticos é primordial, uma vez que os deputados desempenham um papel primordial nas

democracias modernas: são os agentes individuais que dão corpo à representação política

(Freire, 2003). Logo, espera-se que este trabalho contribua com o conhecimento sobre as

características sociais de parlamentares que se elegem ainda na juventude.
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Também é necessário explorar os fatores que contribuem para uma maior

representação dos jovens nas instituições políticas. Alguns trabalhos têm procurado

colmatar as lacunas nesse campo, na tentativa de encontrar variáveis que influenciam o

fenómeno da representação política dos jovens (Krook & Nugent, 2018; Stockemer &

Sundström, 2018; Sundström & Stockemer, 2018). Num estudo sobre a representação de

jovens no Parlamento Europeu, Sundström e Stockemer (2018) avaliam a influência das

variáveis idade do líder do partido, tempo de existência do partido, o tamanho de seu

apoio, a ideologia partidária e os procedimentos de nomeação partidários referentes à idade

dos políticos. Os resultados a que chegaram demonstram que nenhuma dessas

características é suficientemente importante para explicar a presença de jovens no

Parlamento Europeu.

Em outro trabalho, Stockemer e Sundström (2018) analisam a representação de

jovens adultos em parlamentos nacionais de 107 países, a fim de tentar perceber a

influência de fatores institucionais, como o tipo de sistema eleitoral adotado, os requisitos

mínimos de idade para as candidaturas e a existência ou não de políticas de quotas

baseadas na idade nesse processo. Os resultados obtidos demonstram o impacto positivo de

aspetos como a utilização de sistemas eleitorais do tipo proporcional – em contraste aos do

tipo maioritário – e o direito a que as pessoas concorram às eleições o mais cedo possível –

a partir dos 18 anos – para uma maior representação política de jovens. Esses resultados

vão ao encontro das conclusões de Krook e Nugent (2018) sobre os efeitos mobilizadores

de limites de idades mais baixos para concorrer ao parlamento sobre a representação de

jovens na política. Há, segundo os autores, uma relação positiva entre menores requisitos

de idade e representação das coortes mais jovens nas casas legislativas.

É necessário compreender melhor os fatores que afetam a representação política

dos jovens, como os processos de recrutamento político em geral e legislativo em

particular. Norris (2013, p. 11), concebe o recrutamento político enquanto uma das

principais funções dos partidos políticos, relacionada ao papel desempenhado por essas

organizações nos processos de indicação de candidatos para a disputa de cargos eletivos

nos diversos níveis de governação. O recrutamento do pessoal político, que abarca

membros do parlamento, do governo e do setor mais amplo da administração pública, é
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uma função institucional dos partidos políticos na maioria dos países democráticos

existentes, uma vez que essas organizações detêm o monopólio quase completo na seleção

de representantes políticos. Além disso, nas modernas democracias representativas, os

partidos políticos estabelecem a conexão entre eleitores e candidatos, estruturando, desta

forma, o espaço político (Lisi, 2011, pp. 20-21).

Peres e Machado (2017, p. 128) estabelecem uma distinção entre o recrutamento

político, partidário e legislativo ou executivo. O primeiro é tomado enquanto o fenómeno

mais abrangente, que pode ocorrer em qualquer instituição do sistema político geral (como

os sindicatos e os movimentos sociais). O recrutamento partidário, nessa linha, é uma das

formas possíveis de recrutamento político. Já o recrutamento legislativo ou executivo, no

contexto de monopólio partidário sobre a representação, deriva do recrutamento partidário

e refere-se aos processos de seleção de candidatos para cargos públicos elegíveis

organizados no interior dos partidos.

Para Norris (2013, p. 12), o recrutamento de candidatos, a que poderíamos chamar

de recrutamento legislativo ou executivo, trata-se de um processo complexo, que passa por,

pelo menos, duas etapas sequenciais até que ocorra efetivamente a eleição: certificação e

nomeação. A certificação abrange as exigências legais estabelecidas em cada país para que

uma pessoa possa se candidatar a um cargo eletivo, como a idade mínima para

candidaturas, a obrigatoriedade de se possuir cidadania do país em que se disputa a eleição,

a obrigatoriedade ou não de residência no distrito no qual se disputa o cargo, entre outras.

Além das exigências legais, há regras estabelecidas pelos partidos políticos para o

recrutamento de candidatos. Essas regras estão dispostas, principalmente, em documentos

formais do partido, como estatutos, programas e normas internas. Elas podem impor aos

potenciais candidatos a filiação ao partido por um dado período prévio à candidatura, por

exemplo. Os valores culturais e as normas sociais informais de cada país também

desempenham uma função crucial na certificação de candidatos, já que eles ajudam a

moldar a perceção coletiva do tipo de candidato considerado “apropriado” para cada cargo.

Pode-se valorizar, por exemplo, que os candidatos possuam algum tipo de treinamento

profissional jurídico.
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A nomeação, por sua vez, resulta do balanço entre a oferta de potenciais candidatos

elegíveis de acordo com os critérios de certificação e a demanda dos selecionadores dos

partidos. Novamente, há aqui a conjugação entre regras partidárias formais, que podem

estabelecer as formas pelas quais os candidatos são selecionados no interior dos partidos, e

regras informais que atravessam o processo decisório, particularmente em organizações

pouco institucionalizadas. Há, ainda, a questão do locus da decisão, pois diferentes partidos

podem apresentar níveis de centralização distintos nessa matéria. (Norris, 2013, pp. 14-15).

O recrutamento político está relacionado aos processos de socialização e

profissionalização políticas, que explicam como amadores se transformam em políticos

profissionais (Ringel & Brichzin, 2021, p. 78). A formação política no interior da

organização partidária de um novo militante é, para Peres e Machado (2017, p. 128), uma

etapa do recrutamento partidário. Neste sentido, de acordo com a forma como os partidos

concebem a formação política, os autores distinguem dois tipos de recrutamento: extensivo

e intensivo. No primeiro caso, temos um recrutamento alongado e orientado à formação

política dos militantes, que pode envolver treinamento teórico e prático, visando à

qualificação dos quadros antes da chegada a postos de liderança no interior da organização

partidária ou a indicação a cargos públicos. O recrutamento intensivo, por sua vez, pode

dispensar a formação política no interior do partido. Trata-se de um esforço menos

duradouro, orientado, por exemplo, à atração de candidatos já formados em outras

instituições, ou que sejam populares, para concorrer a eleições.

Diferentes formas de recrutamento podem produzir padrões de carreira distintos.

Marenco (2013, pp. 36-38) distingue entre padrões de carreira endógenos e laterais. Os

padrões de carreira endógenos caracterizam-se pelo ingresso precoce na atividade política,

carreiras políticas duráveis, capital político adquirido pelo exercício de funções políticas e

pela geração de lealdades institucionais. Já os padrões de carreira laterais são constituídos a

partir de tributos adquiridos fora das fronteiras organizacionais (neste caso, partidárias),

como prestígio, posses e relações de caráter privado.

Pensar na formação política no interior das organizações partidárias e no

recrutamento político em geral leva-nos a analisar o papel desempenhado pelas

organizações de juventude dos partidos políticos nesses processos. Aqui, a distinção entre
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recrutamento partidário e recrutamento legislativo é útil. O recrutamento partidário, de

acordo com Peres e Machado (2017, p. 166), envolve três etapas não necessariamente

sequenciais. As duas primeiras são a atração de filiados e a formação dos futuros quadros.

A terceira pode resultar na seleção para cargos representativos, ou seja, pode haver o

recrutamento legislativo ou executivo.

Os estudos sobre as juventudes partidárias tradicionalmente consideram os papéis

desempenhados por essas organizações nas duas primeiras etapas do processo de

recrutamento partidário, seja pela atração de novos membros, seja pela formação e

socialização política que ocorre nessas organizações (Malafaia et. al., 2018; Rainsford,

2017; Roon, 2020).

Quanto à terceira etapa, onde insere-se o recrutamento legislativo, estudos sobre

juventudes dos partidos políticos em geral abordam o papel desempenhado pelas

organizações de juventude no sentido de fornecerem competências aos seus militantes

valorizadas para que ocorra, posteriormente, a seleção para os cargos no poder legislativo.

Esses estudos destacam as experiências obtidas com a militância e ocupação de cargos

nessas estruturas de jovens para impulsionar o recrutamento legislativo de deputados ou

vereadores em geral. O trabalho de Davies (2020, pp. 194-195), por exemplo, explora o

impacto das organizações de juventude e estudantis do SPD (Alemanha) e Labour Party

(Reino Unido) nos padrões de recrutamento legislativo desses dois partidos. Seus

resultados revelam que tais organizações são fontes de recrutamento para ambos os casos.

Um tópico que necessita de maior esclarecimento diz respeito à potencial eficácia

das organizações de juventude dos partidos políticos para o recrutamento legislativo de

candidatos mais jovens. De acordo com a IPU (2018, p. 29), “strengthening party youth

wings – and especially their role in recruiting younger candidates – emerged in many of the

more qualitative discussions as a potentially effective way to elect more young

parliamentarians”. Poucos trabalhos, contudo, analisam essa temática.

A investigação de Hooghe et. al. (2004) é uma exceção. Analisando as trajetórias

políticas de vereadores da região flamenga da Bélgica, os autores identificam que 41%

deles iniciaram sua carreira política em uma organização juvenil. Distinguindo entre

aqueles que participaram dessas organizações e os que não participaram, os autores
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identificam que os primeiros foram incluídos em listas de candidaturas pela primeira vez

quando tinham, em média, 31 anos, enquanto os últimos só foram incluídos nas mesmas

listas quando tinham 39 anos, em média.

Neste sentido, perceber onde partidos vão recrutar possíveis candidatos jovens para

concorrer a eleições é um tópico que necessita de maior esclarecimento. Assim, esta

dissertação pretende analisar o papel desempenhado pelas organizações partidárias de

juventude no processo de recrutamento legislativo particularmente de jovens candidatos.

Logo, esperamos que este trabalho colabore na compreensão do papel desempenhado pelas

organizações de juventude dos partidos políticos não só no estabelecimento de padrões de

carreira, mas também de recrutamento legislativo de jovens deputados em particular,

partindo da discussão sobre a importância da representação política desse grupo etário.

Para esse efeito, analisaremos um conjunto de deputados eleitos à Assembleia da

República entre os anos 1980 e 2019. A Assembleia da República é um dos órgãos de

soberania de Portugal. No próximo capítulo, apresentamos as principais características do

contexto de Portugal que se relacionam aos temas desta dissertação.
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Capítulo 2 – Portugal: juventude e política

Introdução

Neste capítulo, são apresentadas as principais características do contexto de

Portugal no que toca à representação política dos jovens - particularmente, na Assembleia

da República -, o recrutamento político e as funções das organizações partidárias de

juventude. O capítulo inicia-se com uma análise das médias de idade no parlamento

nacional. Posteriormente, discute os processos de recrutamento legislativo no país,

destacando as regras que regem tais processos. Por fim, apresenta os contextos de criação e

as funções das organizações partidárias de juventude no país.

2.1 - Um parlamento envelhecido?

A palavra “jovem” pode assumir mais do que um significado e a sua definição varia

no tempo e no espaço. Ela tanto pode se referir a quem está na fase da juventude da vida,

quanto a algo que não existe há muito tempo, que é recente. No segundo sentido, pode-se

falar, por exemplo, em uma democracia jovem.

Não são raras as referências a Portugal enquanto uma “democracia jovem”

(Público, 2019). Elas se devem ao fato do país ter iniciado seu processo de transição

democrática com a Revolução dos Cravos no dia 25 de abril de 1974, evento que

inaugurou a terceira vaga de democratização no mundo (Huntington, 1994). Com o passar

de quatro décadas, a democracia portuguesa tem envelhecido, assim como envelhecem

alguns dos seus principais representantes: os deputados à Assembleia da República.

Podemos medir o envelhecimento dos deputados portugueses de duas formas: pelas

médias de idade dos parlamentares ao longo das legislaturas e pela participação dos grupos

etários na composição do parlamento em diferentes períodos. Nos dois cenários,

encontramos uma tendência de envelhecimento do parlamento português.

Os dados demonstram que a média de idades dos deputados à Assembleia

Constituinte de 1975 era de 42 anos. Já na I Legislatura, iniciada em 1976, essa média
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atingiu a menor marca, ficando em 40 anos de idade. Desde então, a tendência é de

crescimento (Cruz, 1988, pp. 114-115; Freire, 2001b, p. 61), até alcançar a média de 48

anos de idade após as eleições legislativas de 2019, o mesmo valor  observado em 2015.

Se a média de idade dos deputados à Assembleia da República tem aumentado com

o passar dos anos, o grupo etário de pessoas com até 35 anos tem diminuído no

parlamento. Na Assembleia Constituinte, as pessoas com até 35 anos representavam 34%

dos deputados, estando em quantidade superior às pessoas com 50 e mais anos, 23% dos

deputados à época. A partir de 1980, no entanto, estabelece-se um padrão de

predominância de deputados mais velhos (25% do total de deputados naquele ano) em

relação aos mais novos (24%). A diferença percentual entre os dois grupos amplia-se ao

longo do tempo. Em 2015, o grupo de deputados com 50 ou mais anos representava quase

metade (47%) da composição da Assembleia da República, enquanto os deputados com até

35 anos ocupavam 14% dos assentos no hemiciclo.

Uma série de estudos tratam da composição do parlamento e análise das origens

sociais dos deputados portugueses, levando em consideração a variável idade dos

parlamentares. Eles cobrem temporalmente desde a Primeira República Portuguesa

(Almeida et. al., 2006) até o período democrático iniciado após o 25 de abril de 1974

(Cruz, 1988), utilizando abordagens quantitativas (Freire, 2001b) e qualitativas (Mineiro,

2019).

De modo geral, esses estudos têm demonstrado a tendência ao envelhecimento do

parlamento, procurando explicações para esse fenómeno. Analisando as taxas de reeleição

de deputados entre 1979 e 1987, Cruz (1988, p. 114) conclui que o CDS-PP e o PCP são

os partidos representados no parlamento que mais intenso envelhecimento experimentaram

naquele período, justamente por serem os partidos que mais deputados reelegeram quando

comparados ao PS e ao PSD, partidos de maior dimensão e com maior renovação de

deputados. Sobre o PS e o PSD, com base nos dados sobre a composição do parlamento

entre a Assembleia Constituinte e a VIII Legislatura, Freire (2001b, p. 66) identifica que os

resultados eleitorais condicionam o recrutamento de deputados mais jovens: quando esses

partidos são maioritários na Assembleia da República, ocorre maior recrutamento de

deputados jovens nos respetivos grupos parlamentares.
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Compreender as formas pelas quais os partidos recrutam os deputados, bem como

as regras que interferem nesse processo, é, portanto, primordial para entendermos as

dinâmicas que afetam a representação dos jovens no parlamento. O recrutamento político é

o tema da próxima secção.

2.2 – Recrutamento político em Portugal

No primeiro capítulo, vimos que o recrutamento político, sobretudo na vertente de

seleção de candidatos, rege-se por regras formais e informais. Nesta secção, pretende-se

descrever a operação dessas regras no contexto português com base no que já se sabe

quanto aos processos de recrutamento de candidatos no país.

Em primeiro lugar, é necessário enquadrar Portugal em termos de seu arranjo

institucional, destacando-se as dimensões que podem afetar a representação política de

coortes mais jovens. O país adota um sistema eleitoral caracterizado pela utilização do

método de representação proporcional para a conversão de votos em mandatos e um

sistema de listas fechadas que estrutura a escolha dos eleitores (Lobo et. al., 2012, p. 32).

Nesse sistema, os deputados são selecionados pelos partidos e submetidos à ratificação do

eleitorado (Cruz et. al, 1988, p. 106).

Outra dimensão que pode afetar o recrutamento político de jovens deputados,

conforme destacam Stockemer e Sundström (2018), relaciona-se aos limiares de

elegibilidade ao parlamento. Nessa matéria, a Constituição da República Portuguesa, em

seu artigo 150º, estabelece que são elegíveis à Assembleia da República os cidadãos

portugueses eleitores. O artigo 49º, por sua vez, atribui o direito de sufrágio a todos os

cidadãos maiores de dezoito anos, resguardadas incapacidades previstas em lei

(Constituição, 1976).

Por fim, a legislação eleitoral em vigor não estabelece qualquer tipo de ação

afirmativa com base em critérios da idade, como ocorre, por exemplo, com a Lei da

Paridade nos Órgãos Colegiais Representativos do Poder Político, baseada no sexo dos

candidatos (Lei Orgânica nº. 3, 2006). Logo, não há quotas para a inserção de jovens, seja
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na categoria de reserva de cadeiras no parlamento para esse grupo , seja com a1

obrigatoriedade dos partidos de terem um número ou percentagem mínimo de candidatos

jovens nas listas que apresentam .2

Uma análise das versões mais recentes dos estatutos do Partido Socialista (PS),

Partido Social Democrata (PSD), Partido Popular (CDS-PP), Bloco de Esquerda (BE) e

Partido Comunista Português (PCP) nos permite afirmar que, do ponto de vista formal, não

há qualquer regra definida em estatuto quanto à inserção de candidatos jovens nas listas

concorrentes à Assembleia da República (Bloco de Esquerda, 2021; Partido Comunista

Português, 2012; Partido Popular, 2014; Partido Social Democrata, 2012; Partido

Socialista, 2018).

Contudo, a preocupação em incluir candidatos jovens, especialmente os oriundos

das organizações de juventude dos partidos, nas listas que concorrem à Assembleia da

República, manifesta-se nos discursos dos responsáveis partidários sobre o recrutamento

parlamentar em Portugal (Matos & Sousa, 2001, p. 131). Não sendo propriamente uma

regra formal, estabelecida em estatutos, as entrevistas realizadas pelos autores revelam que

a inclusão de jovens entre os candidatos é um fator levado em consideração pelos

selecionadores partidários. Na mesma linha, Lisi e Freire (2012), com base em um estudo

que comparou os casos belga, francês e português, demonstram que, para os deputados dos

três países, o género e a idade são considerados os dois critérios de origem social mais

legítimos para a seleção de candidatos.

Teixeira (2009, p. 614-615) esclarece, ainda, que a colocação de jovens nas listas

que concorrem às eleições legislativas ocorre, sobretudo, em posições não elegíveis e

visam a dar respostas às reivindicações das organizações partidárias de juventude por

representação nessas listas.

Na próxima secção, abordaremos as organizações partidárias de juventude

portuguesas, seus contextos de fundação e as funções que desempenham junto aos partidos,

destacando, então, o recrutamento legislativo.

2Registada em países como as Filipinas, Tunísia, Gabão, Quirguistão e Egito, segundo a IPU (2021).

1Como ocorre em Ruanda, Marrocos, Quénia e Uganda, de acordo com a IPU (2021).
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2.3 – As organizações de juventudes dos partidos políticos portugueses

Na secção anterior, analisamos algumas dimensões relativas ao recrutamento

político no contexto português. Agora, procuramos destacar a participação das

organizações de juventude dos partidos políticos nesse processo. Para tanto, é necessário

situar, historicamente, a criação e as funções de tais organizações. Aqui, convém distinguir

entre as estruturas e formas de enquadramento da participação juvenil observadas no PS,

PPD-PSD, CDS-PP e PCP, partidos que têm obtido representação parlamentar desde as

primeiras eleições legislativas realizadas após a transição democrática portuguesa, e o

Bloco de Esquerda, partido surgido posteriormente, já no fim do século XX. Também

abordaremos as organizações de juventude dos partidos PEV, PPM e PRD.

Há quatro principais organizações de juventude partidária autónomas em atividade

em Portugal – a Juventude Social Democrata (JSD), a Juventude Popular (JP, outrora

Juventude Centrista (JC)), a Juventude Socialista (JS) e a Juventude Comunista Portuguesa

(JCP). Elas foram fundadas ainda na década de 70 do século XX. Enquanto as duas

primeiras foram criadas ainda em 1974, nos meses que se seguiram à revolução, a JS foi

fundada no ano seguinte (1975). Já a JCP resultou da unificação entre a União dos

Estudantes Comunistas e a União da Juventude Comunista, ocorrida em 1979.

Essas organizações emergem do sistema partidário saído do 25 de abril. São as

organizações de juventude do PPD/PSD, CDS-PP, PS e PCP, respetivamente. Esses quatro

partidos, segundo Jalali (2003, p. 549), dominam a escolha política em Portugal a partir

de 1974 e são os únicos a alcançar representação parlamentar continuamente desde então.

Em linhas gerais, o sistema partidário português caracteriza-se pelo padrão de competição

pelo governo, tendo sido esses os partidos que lideram todos os governos desde a

redemocratização, com exceção dos governos de iniciativa presidencial chefiados por

Alfredo Nobre da Costa, Carlos Alberto da Mota Pinto e Maria de Lourdes Pintasilgo entre

1978 e 1979 (Jalali, 2003, p. 549). Ou seja, o sistema partidário português caracteriza-se,

em sua gênese, pela emergência do PS e do PPD-PSD como os dois principais partidos no

país, seguidos pelo CDS-PP e pelo PCP, que se alternaram nas posições de terceiro e

17



quarto partido mais votado em eleições legislativas entre 1976 e 2009 (Madeira et. al.,

2021, p. 480).

Ainda em 1974, foi fundado o Partido Popular Monárquico (PPM), bem como a sua

organização de jovens, a Juventude Monárquica Portuguesa. Já no ano de 1982, foi

fundado o Partido Ecologista “Os Verdes” (PEV). Desde a sua fundação, o partido tem

disputado as eleições legislativas em coligações com o PCP: primeiro, nas eleições

legislativas de 1983 e 1985, na coligação Aliança Povo Unido (APU), formada, ainda, pelo

Movimento Democrático Português/Comissão Democrática Eleitoral (MDP/CDE); a partir

das eleições legislativas de 1987, na Coligação Democrática Unitária (CDU), composta

apenas por PCP e PEV. Em fevereiro de 1989, foi fundada a Ecolojovem, organização dos

jovens do PEV. Três anos após a fundação do PEV, foi criado o Partido Renovador

Democrático (PRD) por iniciativa do então presidente Ramalho Eanes. Esse partido

possuía a Juventude Renovadora Democrática (JRD), organização extinta desde a década

de 90 do século XX, assim como o próprio partido.

O Bloco de Esquerda, por sua vez, apresenta diferenças em relação ao

enquadramento da participação política da juventude no interior do partido. O BE foi

fundado mais tarde que os demais partidos, em 1999. Não possui uma organização formal

de juventude, autónoma e separada da estrutura do partido, em contraste com os demais

principais partidos políticos portugueses analisados anteriormente. A esse respeito, Lisi

(2011, p. 103) esclarece que “desde a sua fundação, o BE tem recusado a divisão

tradicional entre a juventude partidária e a organização do partido, segundo a “armação”

típica dos partidos de massas”. O partido possui uma Coordenadora Nacional de Jovens,

cujos integrantes são eleitos para mandatos de dois anos.

As quatro maiores organizações de juventude foram então criadas, na década de 70,

pelos partidos políticos que as tutelam, “como forma de implantação partidária junto

da juventude” (Cruz, 1990, p. 226). São, portanto, setores juvenis dos partidos que

desempenham funções que, segundo Lisi et. al. (2017. p. 103), “complementam e reforçam

a ação do partido em determinados momentos (exemplo: campanhas eleitorais), ou em

lugares específicos (exemplo: universidades)”. A mobilização eleitoral é, portanto, a
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principal atividade desempenhada por essas organizações. O recrutamento e a mobilização

dos jovens são objetivos secundários dessas organizações.

Formalmente, essas organizações gozam de autonomia em relação aos partidos a

que estão vinculadas. Essa autonomia refere-se à organização, funcionamento e capacidade

de decisão e ação dos órgãos. Está prevista nos estatutos que regem tais organizações,

quando mencionam a relação com os partidos a que se relacionam. É apresentada nos

artigos 2º, 3º e 4º dos estatutos da JP, JS e JSD, respetivamente, e no artigo 37º dos

princípios orgânicos da JCP (Juventude Comunista Portuguesa, 2006; Juventude Popular,

2018; Juventude Social Democrata, 2020; Juventude Socialista, 2021).

Para Cruz (1990, pp. 224-225), apesar de gozarem de autonomia estatutária, tais

organizações operam num quadro de dependência em relação aos partidos. Neste sentido,

ainda que às vezes funcionem como um grupo de pressão intrapartidário, as organizações

de juventude reproduzem as estruturas, os ideários pragmáticos básicos e os métodos

políticos dos partidos a que estão tuteladas.

Tratando especificamente da função de recrutamento exercida pelas organizações

de juventude dos partidos políticos, Cruz (1990, p. 226) afirma que a inclusão de membros

das juventudes nas listas de candidatos ao parlamento exprime a representação desses

órgãos nos partidos aos partidos a que estão subordinados.

Ferreira (2012) concebe as juventudes partidárias no contexto português como

“escolas”, no sentido de que fornecem aos seus militantes a aprendizagem organizacional –

pensada em termos do desenvolvimento de competências e do estabelecimento de relações

interpessoais – essencial ao acesso às redes de recrutamento parlamentar nos principais

partidos portugueses.

Dados coletados por Pinto (2017, p. 103) indicam que, no período de 1975 a 2008,

pelo menos 174 dirigentes nacionais da Juventude Socialista (65) e da Juventude Social

Democrata (99) chegaram ao cargo de Deputado à Assembleia da República, em um

universo de 1530 dirigentes. Quando a análise recai exclusivamente sobre as lideranças

dessas organizações no mesmo período, vemos que 10 dos 11 líderes da JS e todos os 11

líderes da JSD exerceram posteriormente o cargo de Deputado à Assembleia da República.
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Neste capítulo, procurou-se apresentar as principais características do contexto

português no que se refere à representação política de jovens, aos processos de

recrutamento legislativo e ao papel das organizações partidárias de juventude nesses

processos. No próximo capítulo, apresenta-se o enquadramento metodológico desta

dissertação.
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Capítulo 3 – Enquadramento metodológico

Introdução

Nesta dissertação, procuramos encontrar respostas para duas perguntas que se

colocam sobre os jovens representantes políticos portugueses: qual a função desempenhada

pelas organizações partidárias de juventude tanto no recrutamento legislativo de jovens

deputados quanto no estabelecimento de padrões de carreira política desse grupo?

As questões nos levam a estabelecer três objetivos gerais: verificar se os deputados

que se elegeram pela primeira vez ao parlamento nacional ainda na juventude registam

histórico de participação em organizações partidárias de juventude; caracterizar os jovens

deputados em termos de um perfil social, distinguindo entre aqueles que participaram ou

não das organizações partidárias de juventude; analisar os padrões de carreira dos jovens

deputados, posterior ao primeiro ou único mandato ao parlamento nacional, avaliando o

papel da participação em organizações partidárias de juventude no estabelecimento desses

padrões.

A fim de alcançar esses objetivos, propomos uma abordagem prosopográfica do

grupo analisado. Neste capítulo, apresentamos os principais conceitos, procedimentos e

limitações metodológicos adotados neste trabalho, fundamentados tanto em discussões

teórico-epistemológicas quanto em exemplos práticos de trabalhos prosopográficos. Para

tanto, seguiu-se também uma divisão por tópicos. Na primeira secção, conceitua-se a

prosopografia a partir de abordagens distintas. Posteriormente, são descritos os

procedimentos metodológicos realizados em termos da operacionalização do conceito de

juventude, da composição do corpus de análise, das fontes de informação e variáveis e das

limitações que a utilização da prosopografia apresenta.

3.1 – A investigação prosopográfica

Esta secção inicia-se com duas questões de (talvez) difícil resposta: qual a ligação

entre grupos armados na Colômbia e cineastas do Cinema Novo do Brasil? Como podem
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estar relacionados à Ciência Política e, mais especificamente, aos propósitos deste

trabalho?

A resposta a essas questões é que, como se verá, as biografias de indivíduos

pertencentes a esses dois já foram analisadas numa abordagem prosopográfica. Essa

abordagem é utilizada em diversas áreas das ciências sociais, incluindo a Ciência Política.

Também no âmbito deste trabalho, propõe-se a utilização da prosopografia enquanto aporte

metodológico. Nesta secção, apresenta-se a definição da prosopografia tendo em conta

duas características centrais dessa abordagem: a análise do indivíduo a partir do grupo

social no qual se insere e a possibilidade de se efetuar comparações de características de

uma determinada coletividade no tempo. Também procura-se distinguir as duas escolas

que, historicamente, contribuíram para o desenvolvimento da prosopografia e demonstrar

como trabalhos prosopográficos podem diferir no plano metodológico.

Segundo Bulst (2005, p. 52), há diversas definições para a prosopografia, mas elas

quase sempre têm em comum a dimensão da “análise do indivíduo em função da totalidade

da qual ele faz parte”. Essa dimensão apresenta-se na definição de prosopografia proposta

por Stone (2011, p. 115). De acordo com o autor, a prosopografia – também denominada

biografia coletiva ou análise de carreiras – consiste na “investigação das características

comuns de um grupo de atores na história por meio de um estudo coletivo de suas vidas”.

Tais características comuns dizem respeito a backgrounds sociais (representados, por

exemplo, pelas origens sociais e familiares, posição económica herdada, lugar de

residência, educação, ocupação e religião) e carreiras políticas (analisadas a partir das

experiências em cargos públicos e políticos, por exemplo). Já os grupos de atores, para

Heinz e Codato (2015, p. 250), podem ser, por exemplo, parlamentares, grupos

profissionais ou funcionários governamentais.

Pode-se considerar, segundo Bulst (2005, pp. 54-56) que a prosopografia e a

biografia estão intimamente associadas, segundo a última imprescindível à primeira. As

informações biográficas funcionam como matéria-prima para a prosopografia (Heinz &

Codato, 2015, p. 252). Elas apresentam, no entanto, questões e interesses distintos. A

biografia possui uma natureza individual e destaca o caráter único ou singular de cada

pessoa. Já o interesse da prosopografia reside no indivíduo tomado em suas relações com o
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conjunto. Deste modo, a prosopografia permite a realização de comparações entre

diferentes biografias. Assim sendo, num trabalho prosopográfico, os casos individuais

podem ser destacados tanto por serem representativos da totalidade do grupo quanto por

figurarem enquanto exceção neste. Nas palavras de Noronha (2011, p. 110), “a totalidade

dos dados estatísticos precisa ser ilustrada com estudos de caso que abordem a tendência e

as exceções dos resultados”.

Neste sentido, é necessário que o investigador estabeleça a finalidade da utilização

da prosopografia, de modo que os dados biográficos façam sentido no contexto de

investigação. Heinz e Codato (2015, p. 271) argumentam que, mais do que um mero

levantamento de informações biográficas acerca de um grupo de indivíduos, a

prosopografia deve ajudar a elucidar relações entre fenómenos sociais e, neste caso,

políticos. Gitirana e Kreuz (2020), por exemplo, realizaram um estudo sobre as mulheres

no cargo de Ministras de Estado no Brasil no período de 1985 a 2019. Essa análise

prosopográfica importa não apenas por fazer um levantamento dos atributos desse grupo de

mulheres (definidos em termos de titulação, carreira política e partidária,

proximidade com organizações religiosas e participação em movimentos e

organizações sociais), mas principalmente por destacar qual a importância desses

atributos e como se articulam no processo de seleção para o cargo em questão.

Outra característica central da prosopografia, de acordo com Heinz e Codato (2015,

pp. 250-251), refere-se à operação de comparações de propriedades e atributos de

coletividades no tempo, bem como de suas modificações estruturais. Numa perspetiva

diacrónica, os autores descrevem a prosopografia como um procedimento de pesquisa que

possibilita ao investigador analisar mudanças na composição de pequenas coletividades,

identificando, dessa forma, variações nos critérios de acesso às posições de poder em

diferentes conjunturas.

Stone (2011, pp. 116-117) nos informa que duas escolas historicamente

contribuíram para o desenvolvimento da prosopografia: a elitista e a de massas. A escola

elitista surgiu na Alemanha e nos Estados Unidos, mas desenvolveu-se sobretudo na

Inglaterra. Já a história da escola de massas está mais ligada aos Estados Unidos. Elas têm

em comum o interesse principal pelo grupo, mais que pelo indivíduo ou pela instituição, o
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que não significa, porém, que não estejam relacionados. Na perspetiva de Bulst (2005, p.

58), existe uma simbiose entre indivíduos e instituições, já que estes moldam-nas e

também são impregnados por elas.

O que diferencia significativamente as escolas, segundo Stone (2011, pp. 116-117),

são os seus objetos de estudo. Enquanto a escola elitista, como o próprio nome indica,

privilegia o estudo das elites do poder, a escola de massas preconiza a análise de um

conjunto menos restrito de pessoas, como os membros de movimentos da opinião popular.

Outra característica que nos permite diferenciar essas escolas diz respeito às técnicas que

empregam. A escola elitista investiga de forma minuciosa aspetos tais como as atividades

políticas do grupo analisado e produz estudos de caso detalhados e pouco apoiados por

suportes estatísticos. A escola de massas, por seu turno, é mais estatisticamente orientada.

Isso se deve, segundo o autor, tanto à influência das ciências sociais, como a Ciência

Política e a Sociologia, como ao desenvolvimento tecnológico, com o uso de computadores

com processadores estatísticos. Trabalhos vinculados a essa tradição tendem, portanto, a

examinar um leque mais ampliado de variáveis, ainda que de forma mais superficial.

Com vistas a elucidar as diferenças entre investigações prosopográficas mais ou

menos estatisticamente orientadas, apresentam-se a seguir, como exemplos, dois estudos

que utilizam a prosopografia. Para examinar um conjunto de trajetórias de vida de jovens

recrutas pertencentes a diferentes estruturas de coação e mobilização armada na Colômbia,

a fim de tentar compreender como essas pessoas foram mobilizadas para esses grupos

armados no país, Castellanos (2011) lança mão de uma abordagem prosopográfica. Logo,

ele compara 68 trajetórias individuais a partir de 15 categorias que agregam mais de 500

variáveis. Utiliza uma abordagem estatística, a análise de correspondências múltiplas, com

o propósito de explorar elementos comuns e diferentes entre as trajetórias do grupo

estudado.

O caso acima é um exemplo de estudo que utiliza fortemente a estatística e abarca,

ainda que de modo mais superficial, um leque bastante ampliado de variáveis. Outros

estudos prosopográficos podem, no entanto, tratar de um número menor de variáveis, de

forma mais profunda, sem fazer uso de análises estatísticas mais sofisticadas. Lorenzo

(2011), por exemplo, faz uso da prosopografia para analisar um grupo muito específico da
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elite cultural brasileira: os cineastas do Cinema Novo e seus contemporâneos

desvinculados desse movimento. Seu trabalho é, essencialmente, de cariz qualitativo. Foi

realizado sobretudo a partir do Dicionário de cineastas brasileiros e detém-se sobre apenas

quatro variáveis: origem geográfica, formação profissional, vinculação com a imprensa e

relação com outros cineastas.

Uma vez apresentadas as principais características das escolas elitista e de massas,

é fácil enquadrar este trabalho numa tradição elitista, posto que ele parte da abordagem

posicional para a identificação do grupo de elite que se pretende investigar. Dada a

natureza das variáveis que se pretende analisar, predominantemente categóricas, o uso da

estatística neste trabalho é limitado. Utilizam-se, sobretudo, frequências e, em alguns

casos, médias.

No tocante à relação entre a Ciência Política e a prosopografia, em que pese a

tradicional vinculação da segunda ao campo científico da História, Ferrari (2010, pp.

533-538) sublinha a contribuição de outras ciências sociais, como a Ciência Política, a

Sociologia e a Antropologia, ao desenvolvimento deste tipo de investigação. No caso

particular da Ciência Política, a autora destaca a interdisciplinariedade dos trabalhos que

preconizam a aproximação histórica aos fenómenos políticos investigados. Seguindo essa

linha, espera-se que este trabalho colabore para a evolução da investigação prosopográfica,

assim como com o aprofundamento do trabalho de viés interdisciplinar no campo da

Ciência Política.

A literatura sobre a prosopografia indica não haver consenso quanto à sua

classificação como um método. Vejamos, então, algumas perspetivas distintas. Na

abordagem apresentada por Heinz e Codato (2015, p. 251), a prosopografia é definida

enquanto um método de investigação. Método, nessa perspetiva, faz referência a um

conjunto de procedimentos práticos para o estudo de determinado objeto, que vão da

seleção dos casos à análise dos dados, passando pelas etapas de validação e processamento

destes (Perissinoto & Codato, 2015, p. 9).

Os procedimentos adotados para a execução do método prosopográfico, conforme

Stone (2011, p. 115) os descreve, são quatro e abarcam todas as etapas do processo de

investigação, desde a definição da amostra à análise dos dados recolhidos: 1) definição de
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um universo a ser investigado; 2) recolha de dados sobre um determinado conjunto de

questões biográficas de indivíduos desse universo; 3) justaposição, combinação e exame

dos dados coletados em busca de variáveis significativas; 4) teste dos dados com vistas a

encontrar correlações internas, bem como com outras formas de comportamento e ação.

Como faz notar Bulst (2005, p. 49), essa definição é, essencialmente, quantitativista.

Almeida (2011, p. 6) esclarece que, após o levantamento das informações pertinentes, os

dados podem ser analisados usando-se uma abordagem quantitativa ou qualitativa de

análise, a depender do objeto de estudo.

Bulst (2005, p. 56-57), por sua vez, questiona se a prosopografia possui um método

próprio e exclusivo e propõe que ela deve ser definida como “um aporte da história social

que propõe novas questões e aponta para novos caminhos de pesquisa”. Nessa linha, a

autora sugere que sejam combinados métodos especificamente históricos e outros,

oriundos de outras disciplinas. Ou seja, em cada caso concreto e de acordo com a questão

de investigação e o estado das fontes de consulta disponíveis, podem-se encontrar diversas

possibilidades de trabalho para o investigador que utiliza a prosopografia.

Elucidadas algumas questões teórico-metodológicas sobre a prosopografia, na

próxima secção são apresentadas as etapas de investigação estabelecidas para este trabalho,

bem como as fontes de informação consultadas e as limitações metodológicas deste estudo.

3.2 - Etapas do processo de investigação

Na secção anterior, procurou-se, no plano teórico, conceituar a prosopografia

apresentando-se perspetivas distintas quanto à sua definição enquadradas em tradições e

campos de estudo distintos. Já esta secção tem caráter mais prático e procura discutir e

demonstrar como fazer uma investigação prosopográfica, ou seja, quais etapas podem ser

seguidas com vistas a se realizar um estudo coletivo de biografias.

Da descrição supracitada feita por Stone (2011, p. 115) da prosopografia,

destacam-se, nesta secção, as duas primeiras etapas - a delimitação de um universo a

analisar e a coleta de informações biográficas sobre um determinado grupo de sujeitos

pertencentes a esse universo. É sobre elas que passamos a discorrer, bem como das
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limitações próprias da prosopografia e aquelas particulares deste trabalho. Comecemos,

porém, com uma definição operacional do conceito de juventude, que orientará a

delimitação dos sujeitos a incluir no corpus de análise. As questões relacionadas à análise

dos dados serão tratadas no próximo capítulo.

3.2.1 – Operacionalização do conceito de juventude

O primeiro desafio metodológico subjacente a este trabalho diz respeito a

apresentar uma definição operacional do conceito de juventude, que orientará a seleção de

indivíduos a incluir no corpus de análise desta investigação. De acordo com Dayrell

(2003, p. 41), os critérios que definem a juventude são históricos e culturais, variando,

portanto, no tempo e no espaço. Os parâmetros adotados para finalidades estatísticas pela

Organização das Nações Unidas (ONU), por exemplo, estabelecem a juventude como o

grupo etário formado por pessoas com idades entre os 15 e os 24 anos (ONU, 1981). A

Inter-Parliamentary Union, por sua vez, classifica como um deputado jovem todos aqueles

que possuem menos de 45 anos de idade. Contudo, de modo a considerar as

especificidades de diferentes grupos etários, particularmente entre parlamentares na casa

dos vinte e dos trinta anos, os dados disponibilizados por essa organização destacam três

limites de idade distintos: até 30 anos, até 40 anos e até 45 anos (IPU, 2021).

Para além da variação da definição de juventude no tempo e no espaço, Cruz et. al.

(1984, p. 288) esclarecem quanto à relatividade do conceito. Para os autores, a

classificação de um indivíduo enquanto jovem poderá depender de certas funções sociais

que ele desempenhe. Nas palavras dos autores, “acabar os estudos aos 35 anos, por

exemplo, não dará por certo direito a ser etiquetado de «jovem doutor», mas entrar a

fazer parte de um governo com a mesma idade logo permitirá que se fale de um

«jovem  ministro»”.

Neste sentido, em busca de uma definição operacional para o conceito de jovens

que fizesse sentido para o contexto português, procedeu-se a uma análise documental a fim

de se verificar como os partidos portugueses e suas alas juvenis delimitam o período da

juventude. Foram analisados os estatutos mais recentes das quatro principais organizações
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de juventude dos partidos políticos portugueses – a Juventude Socialista (JS), a Juventude

Social Democrata (JSD), a Juventude Popular (JP) e a Juventude Comunista Portuguesa

(JCP). Essa análise revelou que a inscrição para a militância nessas organizações é

reservada a pessoas com idades entre os 14 e os 30 anos, no caso das três primeiras. No

caso da JCP, não foi encontrada, em seus princípios orgânicos, qualquer menção à faixa

etária estabelecida para militância nessa organização. Logo, para os propósitos deste

trabalho, serão considerados jovens todos os deputados eleitos com até 30 anos de idade

(inclusive).

3.2.2 - A composição do corpus de análise

Ferrari (2010, p. 541-546) elenca um conjunto de perguntas essenciais à aplicação

da prosopografia cujas respostas devem estar alinhadas com os objetivos traçados para a

investigação. Em primeiro lugar, é necessário estabelecer quem serão os indivíduos

selecionados para a composição do corpus de análise. Essa primeira questão está

diretamente ligada a outra, a saber, quantos indivíduos incluir nesse corpus de análise. A

resposta a essa questão deve considerar, para além dos objetivos do trabalho, a

disponibilidade de tempo e de recursos humanos envolvidos na investigação.

Diferentes trabalhos darão, portanto, respostas distintas às questões de quem e

quantos estudar. Comparemos, por exemplo, os trabalhos de Codato (2008) e Noronha

(2011). Ambos utilizam a prosopografia e analisam um conjunto de questões que partilham

similaridades: dados gerais sobre a vida pessoal, formação escolar, estrutura familiar,

atividade empresarial da família, trajetória empresarial, carreira política e engajamento

social (Noronha, 2011); perfil social, atividades profissionais, situação económica, carreira

política, conexões interpessoais e posições ideológicas (Codato, 2008). Diferem, contudo,

nos objetivos de investigação e na composição e tamanho de suas amostras.

Em seu trabalho sobre a elite política paulista e sua relação com o regime ditatorial

de Getúlio Vargas, em que busca analisar a forma, a natureza e a direção do processo de

transformação dessa elite a partir do Estado Novo brasileiro (1937-1945), Codato (2008)

estabeleceu um corpus composto por 14 integrantes do Departamento/Conselho
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Administrativo do estado de São Paulo no período de 1939 a 1945. Trata-se, para o autor,

de um grupo pequeno, porém representativo da elite política paulista. Noronha (2011), por

sua vez, tem como objetivo principal compreender o perfil e as dinâmicas também de um

grupo da elite do poder: os empresários de um pequeno município brasileiro. Sua análise

recai sobre um período temporal mais alargado, que vai de 1849 a 1945. A sua amostra é

composta por um número bastante maior de indivíduos. São 189 empresários do município

de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul no Brasil.

No caso deste trabalho, adotou-se o método posicional de identificação de elites, o

mais frequentemente utilizado em estudos prosopográficos segundo Heinz e Codato (2015,

p. 270), para determinar o grupo a ser analisado. Tal abordagem relaciona o pertencimento

à elite à ocupação de posições de liderança nas organizações mais importantes da

sociedade, que se situam, na modernidade, nos domínios económico, político e militar, de

acordo com Mills (1981, p. 14). Esta abordagem leva em consideração a ocupação de

posições institucionais nas organizações de comando da estrutura social. Tem, portanto, um

caráter formal, não se referindo ao exercício informal de poder. Contrapõe-se ao método

decisional de identificação de elites, que prevê que as pessoas com poder de fato são

aquelas que gozam da capacidade de influenciar ou tomar as decisões consideradas

estratégicas para uma comunidade (Codato, 2015, p. 16).

Segundo Codato (2015, pp. 16-23), a principal vantagem da utilização do método

posicional enquanto padrão de análise para se identificar posições de elite repousa na

identificação segura do maior número possível de indivíduos influentes, tratando-se de um

método intuitivo e de fácil operacionalização. Em um estudo de 1972 acerca das dinâmicas

de conflito e consenso entre as elites na Alemanha, Hoffmann-Lange et al. (1985, pp.

244-245), a partir de uma abordagem posicional, identificam três setores como

componentes das principais organizações da sociedade: o setor privado, os meios de

comunicação em massa e o setor político-administrativo. Neste último, que interessa

particularmente a este trabalho, situam-se na elite política os detentores de cargos nos

poderes executivo e legislativo, nos partidos políticos e também em serviços civis e

militares.
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No caso da nossa investigação, falamos, então, de sujeitos que exerceram ou

exercem, presentemente, a função de deputados à Assembleia da República, “a assembleia

representativa de todos os cidadãos portugueses” (Constituição, 1976) e um dos principais

órgãos do poder político do país. Nossa unidade de análise é, portanto, individual.

Optou-se, ainda, por delimitar a cobertura temporal da investigação a partir de

1980, ano que marca o começo da II Legislatura da Terceira República Portuguesa, indo

até à atual legislatura (XIV), que teve início em 2019. Como um dos objetivos principais

do trabalho diz respeito à identificação da influência das organizações de juventude dos

partidos políticos no fenómeno do recrutamento das elites políticas e considerando-se que

as quatro principais organizações desse género, conforme exposto no capítulo anterior,

foram desenvolvidas durante o período posterior à revolução de abril até a primeira

legislatura da Terceira República (entre 1974 e 1979, portanto), consideramos apenas os

deputados com idade igual ou inferior aos 30 anos eleitos a partir das eleições legislativas

portuguesas de 1980.

Ou seja, foram incluídos, neste levantamento, todos os indivíduos que satisfazem

duas condições: ter sido eleito deputado pela primeira ou única vez entre a II e a XIV

Legislaturas (1980-2019) e ter sido eleito deputado pela primeira ou única vez tendo idade

igual ou inferior a 30 anos. Com essa operação, chegamos a um total de 188 indivíduos que

atendem aos dois critérios.

Esse conjunto de deputados foi eleito pelos seguintes partidos: Partido Socialista

(PS), Partido Social Democrata (PPD/PSD), Partido Popular (CDS-PP), Partido Comunista

Português (PCP), Partido Ecologista Os Verdes (PEV), Bloco de Esquerda (BE), Partido

Popular Monárquico (PPM), Partido Renovador Democrático (PRD) e União de Esquerda

para a Democracia Socialista (UEDS). Chegamos, assim, à seguinte distribuição de

deputados que compõem o corpus de análise por partido de eleição e legislatura do

primeiro (para o caso dos que exerceram a função de deputado à Assembleia da República

mais de uma vez, em diferentes legislaturas) ou único mandato. O Bloco de Esquerda, por

exemplo, possui dois jovens deputados em seu grupo parlamentar na XIV Legislatura: Luís

Monteiro (26 anos à data das eleições legislativas de 2019) e Isabel Pires (29 anos à

época). Ambos, no entanto, foram eleitos deputados à Assembleia da República pela
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primeira vez nas eleições legislativas de outubro de 2015, pelos círculos eleitorais do Porto

e de Lisboa, respetivamente. Logo, estão contabilizados na XIII Legislatura.

Quadro 1

Distribuição dos jovens deputados por legislatura

Legislatura Deputados

II (1980-1983) 15

III (1983-1985) 12

IV (1985-1987) 14

V (1987-1991) 19

VI (1991-1995) 13

VII (1995-1999) 24

VIII (1999-2002) 17

IX (2002-2005) 11

X (2005-2009) 17

XI (2009-2011) 11

XII (2011-2015) 12

XIII (2015-2019) 13

XIV (2019-) 10

Total 188

Estabelecidos os critérios para a identificação do grupo a ser analisado, a próxima

etapa consiste em definir o tipo de informação biográfica que se deseja obter e as fontes de

informação disponíveis para acessá-las. Esses são os temas da secção a seguir.
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3.2.3 - As fontes de informação e as variáveis biográficas

A investigação prosopográfica requer algumas habilidades do pesquisador. Entre

elas, “alguma imaginação para cavar evidências onde for possível” (Heinz & Codato,

2015, p. 263). Na secção anterior, definiu-se o conjunto de 188 deputados à Assembleia da

República no período de 1980 a 2019 sobre o qual essa análise refletirá. Faz-se necessário,

agora, esclarecer que tipo de informações foram coletadas e onde foram encontradas. Nesta

secção, aborda-se o tema das fontes de informação e variáveis de investigação na análise

prosopográfica, descrevendo onde foram “cavadas” as evidências que sustentam este

trabalho.

Relativamente às fontes de informação, Ferrari (2010, p. 543) esclarece que elas

são diversas, podendo incluir fontes primárias e secundárias de dados. O investigador

pode recorrer, por exemplo, a fontes normativas, dicionários biográficos, publicações da

comunicação social, livros de memórias, histórias locais e outras fontes sempre que for

possível e adequado. O estudo de Codato (2008) sobre a elite política paulista no Estado

Novo, por exemplo, utilizou-se de uma multiplicidade de fontes de informação. Ele partiu

do Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro e, na ausência ou incompletude de

informações, recorreu a fontes complementares, como arquivos privados de políticos mais

destacados da época, livros de depoimentos e memórias, cartas pessoais e entrevistas com

descendentes.

Uma vez delimitados o grupo a ser estudado (188 deputados) e a amplitude

temporal (1980-2019), o segundo procedimento foi procurar informações biográficas sobre

esses indivíduos. Deste modo, partiu-se de um conjunto de dez bases de dados de autoria

de Freire et. al. (2003). Esse conjunto apresenta informações sobre a composição social e

carreiras políticas dos deputados portugueses desde a Assembleia Constituinte (1975-1976)

até a VIII Legislatura por meio de variáveis sociodemográficas (sexo, idade, instrução,

área de estudos e profissão), da carreira política (cargos que ocupam nos partidos a que

pertencem, cargos parlamentares anteriores, cargos eletivos que ocupam ou ocuparam na

autarquias locais e cargos que ocuparam nos governos regional e nacional) e de redes

sociais (participação em organizações cívicas e organizações de interesses). As bases de
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dados foram construídas sobretudo a partir de fichas biográficas preenchidas pelos

deputados ao ingressarem no Parlamento, com recurso a bibliografias complementares

(Freire, 2001a, p. 19).

Como essas bases de dados cobrem temporalmente até a VIII Legislatura, foi

possível obter, por meio delas, informações de 114 dos 188 deputados que compõem o

nosso corpus de análise. Para os restantes 74 indivíduos, eleitos entre 2002 e 2019, foi

necessário identificá-los, com base no critério da idade à época da eleição, no universo de

deputados eleitos no período. Essa identificação foi possível graças à opção de pesquisa de

deputados por legislatura, grupo parlamentar/partido ou círculo, disponível no portal da

Assembleia da República. Foi também desse portal, nas páginas das biografias individuais3

dos deputados , que retiraram-se as informações relativas a habilitações literárias,4

profissão, cargos exercidos  e grupo parlamentar/partido de cada um deles.

Para o conjunto dos 188 deputados, fez-se necessário, ainda, acrescentar

informações referentes à carreira política, em especial a militância ou não em organizações

de juventude dos partidos políticos, a ocupação de cargos nessas organizações, o círculo

eleitoral de eleição, as legislaturas em que foram eleitos e cargos exercidos após o

primeiro ou único mandato como deputados. Essas informações foram obtidas

recorrendo-se a diversas fontes, como o já mencionado portal da Assembleia da República,

o portal do Governo da República Portuguesa, páginas web e documentos on-line dos

partidos políticos e das organizações de juventude (nacionais, distritais ou locais), jornais

de circulação nacional e regional ou local. Na tabela a seguir, são listadas as fontes de

informação utilizadas neste trabalho pela tipologia. Nos anexos, encontram-se os endereços

de todos os sites utilizados no processo de coleta de dados biográficos, bem como a

listagem de todas as páginas consultadas.

4Exemplo de uma página de informações biográficas dos deputados:  João Rodrigo Pinho de Almeida

(CDS-PP) – https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=1657.

3Deputados - Legislatura, Grupo Parlamentar/Partido, Círculo

(https://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Deputados.aspx?more=1).
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Quadro 2

Fontes de informação utilizadas para a recolha de dados biográficos pelo tipo

Tipo Denominação

Organizações
partidárias

Partido Social Democrata

Juventude Socialista

Juventude Social Democrata

Partido Popular

Bloco de Esquerda - Jovens

Instituições políticas Assembleia da República

Governo da República Portuguesa

Parlamento Europeu

Assembleia Municipal de Vila Nova de Famalicão

Media nacional Jornal Público

Jornal Económico

Avante!

Jornal de Notícias

Rádio Renascença

Jornal Expresso

Nascer do Sol

Rádio e Televisão de Portugal (RTP)

Visão

Correio da Manhã

Notícias Magazine

Polígrafo

Diário de Notícias

Observador

Media regional ou
local

Jornal Tinta Fresca

Jornal O Cordovense

Jornal da Madeira

Jornal Região de Leiria

JornalismoPortoNet (JPN)

Rádio Vale do Minho
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Correio de Amarante

Funchal Notícias

O Setubalense

Dicionários e
Enciclopédias

Almeida, M. A. P. (2014). Dicionário biográfico do poder local
em Portugal, 1936-2013 (1st ed.). Editora Escrytos.

Infopédia (Porto Editora)

Wikiwand/WIkipédia

Prabook (enciclopédia biográfica)

Publicação Antunes, J. D. (2015). 40 anos de democracia: o PPD/PSD de
Torres Vedras (1st. ed). Comissão política concelhia de Torres

Vedras.

Blog Corta-fitas

Site Jamila Madeira (https://jamilamadeira.org/)

ONG Plataforma para o crescimento sustentável

Base de dados Freire, A., Marinho, C., Matos, T. N., & Sousa, V. D. (2003).
Deputados portugueses da Constituinte à VIII Legislatura, 1999.
Arquivo Português de Informação Social, Lisboa - APIS0006.

Quanto à organização dos dados, a literatura consultada informa que não há

receitas. Uma alternativa é dispô-los em fichas prosopográficas que, na prática, operam

como questionários biográficos, e, posteriormente, podem ser sistematizados em softwares

como o Excel (Bulst, 2005, p. 52; Heinz & Codato, 2015, pp. 260-261). É fundamental,

contudo, garantir a precisão do questionário para que a coleta de dados seja bem sucedida.

Heinz e Codato (2015, p. 260) lembram, ainda, que o objetivo do questionário biográfico

não é esgotar todos os aspetos das vidas das pessoas estudadas, mas recolher informações

que permitam operar comparações a fim de se alcançar uma ideia clara das características

sociais e políticas do conjunto investigado.

No âmbito deste trabalho, adotou-se um questionário biográfico contendo as

seguintes variáveis : nome, género, ano de nascimento, idade (à época da primeira eleição),5

grau de instrução, área de estudos, profissão, participação em organizações da sociedade

civil, participação em organizações partidárias de juventude, cargos ocupados nessas

5Para as características mutáveis com o tempo, o critério de seleção da informação seguido é o momento da

estreia parlamentar de cada deputado.
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organizações, partido de eleição, legislatura em que se elegeu pela primeira ou única vez,

círculo eleitoral de eleição, mandato(s) como deputado à Assembleia da República, outros

cargos exercidos posteriormente (presidente de câmara municipal, presidente de governo

regional, deputado ao parlamento europeu, secretário de estado e ministro de estado).

Ao longo do processo de recolha dos dados, confrontamo-nos com diferentes

situações. Para alguns indivíduos que compõem o corpus de análise, sobretudo os que

tiveram ou têm maior destaque político e midiático ao longo da carreira, nos deparamos

com uma série de informações acerca de suas vidas públicas e privadas dispersas em

diferentes fontes. Em outros casos, imperou a escassez de informações acerca dos sujeitos

que se pretende analisar. Esta é uma das limitações que caracterizam os estudos

prosopográficos, presente também neste trabalho. Sobre as limitações do estudo, falar-se-á

na próxima secção.

3.2.4 - Limitações metodológicas

A secção anterior terminou apresentando uma limitação comum nos estudos

prosopográficos: a falta de informações biográficas sobre alguns dos indivíduos que

compõem o corpus de análise desta investigação (Bulst, 2005, p. 52; Ferrari, 2010, p. 541).

A esse respeito, Heinz e Codato (2015, pp. 251-252) afirmam que “quanto menos notório

(ou mais obscuro) for o indivíduo em seu tempo e na sua sociedade, maior a probabilidade

de inexistirem elementos confiáveis sobre sua vida e trajetória”. Há, ainda, um problema

derivado do afastamento temporal entre o investigador e os sujeitos investigados, que pode

levar ao aumento de casos de informação insuficiente ou lacunar.

As principais lacunas na coleta de dados encontradas neste trabalho dizem respeito

ao ingresso na política do grupo de deputados analisado. Ao buscar informações

relativamente à militância em alas juvenis de partidos políticos, em muitos casos não é

possível determinar se de fato o indivíduo não tem histórico de militância nessas

organizações ou se a participação ocorreu, mas essa informação não está registada nas

fontes consultadas.
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Destaca-se, ainda, limitações encontradas por Freire et. al. (2003) para a construção

do conjunto de bases de dados utilizado neste trabalho. Freire (2001a, p. 20) detalha, pelo

menos, três delas. Primeiramente, nas fichas biográficas utilizadas, nem sempre todos os

campos estavam preenchidos, especialmente os referentes ao exercício de funções

públicas, sendo impossível determinar se de fato esse exercício não ocorreu ou se a

informação está incompleta ou nula. Em segundo lugar, no caso das biografias publicadas

pela Assembleia da República, há uma imprecisão quanto à data a que as informações se

referem. A opção metodológica feita pelos investigadores foi assumir que elas se

reportavam à data de início do exercício do mandato. A terceira questão diz respeito às

substituições dos deputados observadas nas diferentes legislaturas, sendo que alguns deles

não chegaram, por diversas razões, a exercer de fato o mandato. Neste sentido, o autor

esclarece:

Na selecção das fichas biográficas que nos foram fornecidas

pela AR foi adoptada como matriz dos deputados a analisar

efectivamente a lista de parlamentares eleitos que é publicada

no Diário da República (DR) a seguir a cada eleição.

Todavia, nem sempre existiam fichas dos deputados eleitos, o

que estará relacionado com as substituições entretanto

registadas. Para estes casos procedeu-se a uma selecção

aleatória, no seio de cada partido, dos restantes deputados a

incluir nas bases de dados. (Freire, 2001a, p. 20)

Se, por um lado, a falta de informações é uma limitação, por outro, em alguns

casos, ocorre o inverso. Em alguns casos, existe uma série de informações sobre os

deputados analisados, dispersa em muitas fontes oficiais e extra-oficiais de informação.

Nestes casos, o cuidado a se tomar diz respeito a compreender que as informações

disponíveis estão sujeitas aos vieses de produção das fontes utilizadas (Ferrari, 2010, pp.

544; Heinz & Codato, 2015, pp. 252-253). Heinz e Codato (2015, p. 253) indicam que as

informações consultadas devem ser analisadas a partir das circunstâncias em que foram
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produzidas, do formato adotado para apresentação dos dados, da participação ou não da

pessoa biografada no processo e das intencionalidades editorais por trás das publicações,

que começam, desde logo, pela seleção de quem merece ser biografado. Neste sentido,

Ferrari (2010, p. 545) recomenda a confrontação entre diferentes fontes de informação a

partir de uma pesquisa minuciosa,  de modo a assegurar a validade dos dados coletados.

As limitações impostas pela utilização de uma abordagem prosopográfica não

reduzem as suas contribuições para os estudos de elites políticas. Ferrari (2010, p. 542)

acautela que a prosopografia é feita a partir de amostras não aleatórias. É natural que

estudos que partam dessa abordagem não tenham um valor explicativo de toda a estrutura

social, sendo restritas, deste modo, as possibilidades de generalização . Os resultados

obtidos expressam, portanto, mais tendências observadas que grandes conclusões

definitivas sobre os temas abordados.

Ao longo deste capítulo, procurou-se descrever as opções metodológicas utilizadas

para recolher dados quanto aos perfis e às trajetórias políticas de um grupo de deputados. A

partir de agora, passamos a apresentar os resultados obtidos no processo de investigação.
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Capítulo 4 - Análise dos dados

Introdução

Os objetivos centrais desta investigação são: 1) identificar a participação em

organizações partidárias de juventude pelos deputados que se elegeram pela primeira vez

ao parlamento nacional enquanto ainda eram jovens; 2) descrever os jovens deputados em

termos de um perfil social, estabelecendo uma comparação entre aqueles que participaram

ou não das organizações partidárias de juventude; 3) analisar os padrões de carreira dos

jovens deputados, posterior ao primeiro ou único mandato ao parlamento nacional,

identificando o papel da participação em organizações partidárias de juventude no

estabelecimento desses padrões.

Para esse feito, nesta dissertação, analisam-se os percursos biográficos de 188

deputados à Assembleia da República eleitos entre 1980 e 2019. Este capítulo apresenta os

dados e discute suas implicações. Para tal, está organizado em três secções, que

correspondem aos diferentes objetivos.

4.1 - A participação em organizações partidárias de juventude

Com o objetivo de compreender o papel desempenhado pelas organizações de

juventude dos partidos políticos no processo de recrutamento político da elite legislativa,

verificou-se se os deputados que chegaram ao Parlamento ainda na juventude participaram

de organizações partidárias de juventude. Conforme discutido no capítulo anterior, nem

sempre essa informação está disponível no conjunto de fontes de informação utilizadas

para este trabalho, sendo impossível, nos casos negativos, determinar se essa participação

de fato não ocorreu ou se apenas não foi encontrada. Feita essa ressalva, apresentam-se os

resultados no quadro abaixo.
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Quadro 3

Participação em organizações partidárias de juventude pelos jovens deputados

(1980-2019)

Participou  de organização
partidária de juventude Sim Percentagem Não Percentagem Total

Partido

PPD-PSD 53 57,6 39 42,4 92

PS 49 83,0 10 17,0 59

PCP 9 75,0 3 25,0 12

CDS-PP 9 81,8 2 18,2 11

BE 6 75,0 2 25,0 8

PRD - - 3 100,0 3

PEV 1 100,0 - - 1

PPM - - 1 100,0 1

UEDS 1 100,0 - - 1

Total 128 68,1 60 31,9 188
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Quanto à função de recrutamento legislativo de jovens deputados, os dados são

inequívocos ao comprovar o papel das organizações de juventude partidárias nesse

processo no contexto português. A maioria (68,1%) dos deputados que chegaram ao

parlamento ainda na juventude ingressou na vida partidária por meio de suas organizações

de juventude. Nos casos de PS e CDS-PP, a percentagem de jovens deputados oriundos de

suas estruturas de juventude é superior a 80%, um pouco acima dos 75% encontrados entre

os deputados do PCP e BE. Já no PSD, o partido que mais elegeu jovens deputados no

período analisado, a percentagem de participação em organização de juventude fica abaixo

dos 60%.

No caso único do PEV, o de Heloísa Apolónia, constata-se que ela foi representante

da Ecolojovem no Conselho Nacional de Juventude (Jornal Económico, 2020). O PPM

possui, em sua estrutura, a organização Juventude Popular Monárquica (JPM). Não há,

porém, registos de que António Sousa Lara, eleito deputado pela primeira vez pelas listas

do PPM, tenha participado dessa organização. O PRD, por sua vez, possuía a Juventude

Renovadora Democrática (JRD), organização de juventude extinta na década de 90 do

século XX, bem como o próprio partido. Não há, contudo, indícios de que os três jovens

deputados eleitos pelo PRD tenham participado da JRD.

Os resultados obtidos nesta investigação vão ao encontro de outros estudos que

analisam a função de recrutamento das juventudes dos partidos políticos no contexto

português. Examinando o exercício de funções nas organizações de juventude por parte da

generalidade dos deputados socialistas e sociais-democratas da VI à XII Legislatura,

Ferreira (2012) encontrou percentagens médias em torno de 25% no grupo parlamentar do

PS e 23% no grupo parlamentar do PSD. Ou seja, cerca de um quarto do total de deputados

desses partidos militou ou na JS ou na JSD antes de ingressar no cargo legislativo, o que

demonstra a importância de tais organizações para a renovação da elite parlamentar

portuguesa.

No caso da JS, constata-se que todos os Secretários-Gerais do período temporal

analisado foram eleitos deputados pela primeira vez antes de completarem 31 anos. Na

JSD, encontramos um cenário semelhante ao da JS: todos os Presidentes da Comissão
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Política Nacional da organização se elegeram deputados à Assembleia da República com

até 30 anos de idade.

A JP, no entanto, apresenta um cenário destoante das duas organizações anteriores.

Entre os 15 Presidentes que a organização teve até então, apenas quatro chegaram ao

parlamento ainda na juventude. Em 2016, enquanto ainda era Presidente da JP, o atual

Presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, afirmou defenderia que o líder da

JP passasse a integrar as listas de deputados à Assembleia da República em lugar elegível,

já que, naquela legislatura (XIII), a organização não estava representada no parlamento,

diferentemente das suas homólogas (JS, JSD E JCP) (Público, 2016). Na XIV Legislatura,

continua a não estar.

Por seu turno, a JCP adota uma estrutura de gestão diferente das suas congéneres

JS, JSD e JP. Em seu artigo 17, os princípios orgânicos da JCP atribuem à Direção

Nacional a responsabilidade pela direção da organização. Não há, contudo, a definição de

um cargo de liderança, como Secretário-Geral (JS) ou Presidente da Comissão Política

(JSD e JP). Ou seja, a JCP adota um modelo de direção coletiva sem a figura de um líder

central. Em todos os casos em que foi possível identificar o exercício de algum cargo na

JCP antes do ingresso no parlamento – em seis dos doze casos de deputados do PCP –,

registaram-se passagens pela Direção Nacional da organização jovem dos comunistas.

Quanto ao exercício de cargos, os dados que obtivemos demonstram que a maioria

dos que iniciaram a militância nas juventudes partidárias exerceram funções em estruturas

nacionais dessas organizações. Isso ocorreu em 72% dos casos analisados. Os casos em

que não foram identificadas participações na organização nacional da juventude partidária,

mas em estruturas distritais ou regionais e concelhias correspondem a 16% do total (13% e

3%, respetivamente). Em 13 casos, ainda que tenha sido possível constatar a passagem do

deputado pela organização de juventude de seu partido, não foi possível identificar o

exercício de qualquer cargo ou função nesse âmbito.

Nosso levantamento biográfico indicou, ainda, um caso de exercício de cargo de

presidente de câmara antes da chegada à Assembleia da República entre os jovens

deputados. Nascido em 1965, Francisco Assis foi Presidente da Câmara Municipal de
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Amarante entre 1990 e 1995, antes de se eleger deputado à Assembleia da República pelo

Partido Socialista em 1995, aos 30 anos.

Em suma, a militância nas juventudes partidárias demonstra-se ser preponderante

para a chegada ao parlamento ainda antes dos 31 anos. Em Portugal, as alas jovens dos

partidos políticos operam como canais de recrutamento de membros da elite legislativa e,

especificamente, de ingresso de jovens no parlamento.

4.2 - Perfis: quem são os jovens deputados?

Conhecer o perfil das pessoas que nos representam politicamente é um interesse

social geral, dos eleitores à comunicação social. No campo da Ciência Política, é

particularmente relevante compreender atributos tais como classe ocupacional, idade,

escolaridade, género e etnia dos membros das elites legislativas. Neste sentido, a pergunta

que se faz, no âmbito dos estudos sobre recrutamento político, é quem é selecionado?

(Norris, 2013, p. 17).

Esta dissertação analisa os perfis sociais e os padrões de carreira política dos

jovens deputados eleitos entre 1980 e 2019, focando-se na diferenciação entre os que

participaram de organizações partidárias de juventude antes de chegarem ao parlamento

nacional e os que não participaram dessas organizações.

Nesta secção, respondemos à questão que se coloca sobre quem é selecionado para

integrar a elite legislativa portuguesa, especificamente, quem é selecionado ainda na

juventude. Para tanto, utilizamos as variáveis de género, grau de instrução, área de

formação, profissão e participação em associações pelos deputados que compõem o corpus

de análise. As informações sobre o grau de instrução, área de formação, profissão e

participação em associações dos deputados eleitos entre a II e a VIII legislatura foram

obtidas através das bases de dados de Freire et. al. (2003).
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4.2.1 - Género dos jovens deputados

A primeira variável sociodemográfica analisada neste estudo refere-se ao género

dos deputados. Os dados demonstram que, em geral, independentemente da idade, há uma

predominância de homens enquanto deputados à Assembleia da República. Embora a

percentagem de mulheres eleitas tenha aumentado ao longo dos anos, alcançando o maior

patamar nas eleições legislativas de 2019, elas ainda constituem um grupo minoritário na

Assembleia da República.

Quanto aos deputados jovens, observa-se que este grupo reflete o padrão de

predominância masculina encontrado entre os deputados em geral: mais de 80% dos

deputados analisados neste estudo são homens. Nota-se, porém, um declínio no número de

homens que chegam ao parlamento ainda na juventude, que atingiu o seu pico na VII

legislatura, com 20 deputados com essa característica, passando aos atuais seis da XIV

legislatura.

Quadro 4

Jovens deputados por género e legislatura

Gênero Masculino Feminino

Legislaturas

II (1980-1983) 93,3 6,7

III (1983-1985) 91,7 8,3

IV (1985-1987) 92,9 7,1

V (1987-1991) 94,7 5,3

VI (1991-1995) 76,7 23,1

VII (1995-1999) 83,3 16,7

VIII (1999-2002) 88,2 11,8

IX (2002-2005) 90,9 9,1

X (2005-2009) 70,5 29,5

XI (2009-2011) 54,6 45,4
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XII (2011-2015) 58,3 41,7

XIII (2015-2019) 69,2 30,8

XIV (2019-) 60,0 40,0

Total 80,3 19,7

Também observa-se, aqui, uma tendência de crescimento da participação feminino

no parlamento. Enquanto na década de 80 a percentagem de mulheres estreantes na

Assembleia da República com até 30 anos de idade alcançava patamares inferiores a 10%

do conjunto de deputados com essa característica, na XIV legislatura elas representam 40%

do total de casos identificados.

No contexto português, o aumento da participação feminina no parlamento

explica-se, em parte, por fatores institucionais relacionados ao sistema eleitoral,

nomeadamente a implementação da Lei Orgânica nº 3/2006 de 2006, denominada Lei da

Paridade nos Órgãos Colegiais Representativos do Poder Político. Essa lei estabeleceu que

as listas de candidatos dos partidos políticos e coligações deveriam assegurar a

representação mínima de 33,33% de cada sexo, não podendo haver mais de dois candidatos

do mesmo sexo ordenados consecutivamente em cada lista .6

Relativamente às eleições legislativas nacionais, essas regras passaram a vigorar no

pleito realizado em 2009. Naquele ano, a eleição de 63 mulheres ao parlamento nacional

representou “um um salto quantitativo considerável” (Santos, Teixeira & Espírito-Santo,

2018, p. 9) em comparação aos anos anteriores, padrão que se manteve nas eleições

posteriores, com exceção das de 2011. É justamente na XI legislatura, derivada das

eleições legislativas de setembro de 2009, que encontramos maior paridade de género no

ingresso de deputados jovens no parlamento: 45,45% dos jovens que ingressaram no

parlamento naquela legislatura eram mulheres.

6 Já em 2019, a lei foi alterada e passou a estabelecer a representação mínima de 40% de cada sexo nas listas

partidárias.
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Comparando os grupos dos deputados que participaram e dos que não participaram

em organizações partidárias de juventude, encontramos padrões semelhantes quanto ao

género.

Gráfico 1

Género dos deputados que participaram de organizações partidárias de juventude
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Gráfico 2

Género dos deputados que não participaram de organizações partidárias de juventude

No caso dos deputados que participaram das organizações partidárias de juventude,

a percentagem de mulheres é ligeiramente superior quando comparado ao grupo de jovens

deputados que não participaram dessas organizações.

4.1.2 - Grau de instrução e áreas de formação dos jovens deputados

Relativamente ao grau de instrução, os resultados demonstram que o conjunto de

deputados analisado possui altas habilitações académicas. Apenas uma pequena minoria

deles apresenta habilitações ao nível secundário. Na maioria dos casos, encontramos

pessoas com formação de nível superior, com licenciaturas completas ou cursos de

pós-graduação completos ou incompletos.
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Gráfico 3

Grau de instrução dos jovens deputados

Os níveis de instrução deste conjunto particular de deputados à Assembleia da

República assemelha-se ao dos deputados em geral. Ao analisar a escolaridade dos

deputados portugueses da Assembleia Constituinte (1975) à VIII Legislatura, Freire

(2001b, p. 67) encontra percentuais de deputados com instrução universitária (licenciatura

ou pós-graduação) próximos aos 80% a partir da III legislatura.

Quando comparamos os deputados que participaram das organizações partidárias

de juventude com os que não participaram, notamos que, entre os primeiros, as taxas de

pós-graduação são maiores, bem como há menos indivíduos que só possuem formação

secundária.
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Gráfico 4

Grau de instrução dos jovens deputados que participaram de organizações partidárias de

juventude
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Gráfico 5

Grau de instrução dos jovens deputados que não participaram de organizações partidárias

de juventude

Relativamente às áreas de formação, uma predominância do campo do Direito.

Cerca de 40% dos deputados jovens com formação de nível superior vieram dessa área.

Também destacam-se as formações nas áreas de Economia (18%), Ciências Sociais e

Políticas (14%) e Engenharias (12%).
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Gráfico 6

Áreas de formação dos deputados jovens

Novamente, há aqui uma correspondência entre o perfil médio dos deputados

jovens e o dos deputados em geral. Freire (2001b, p. 71) também encontra uma prevalência

da formação de Direito entre os deputados com estudos universitários da Assembleia

Constituinte à VIII Legislatura, com patamares sempre superiores a 30% das formações

universitárias entre eles.

Comparando os dois grupos de deputados, que participaram e não participaram de

organizações partidárias de juventude, notamos que apresentam um perfil bastante

semelhante quanto às áreas de formação. Os dados separados por grupos são apresentados

nos gráficos abaixo.
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Gráfico 7

Áreas de formação dos deputados jovens que participaram de organizações partidárias de

juventude
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Gráfico 8

Áreas de formação dos deputados jovens que não participaram de organizações

partidárias de juventude

Os dados demonstram que a maior parte dos deputados que chegam ao parlamento

português ainda na juventude possui formação de nível superior, sobretudo nas áreas de

Direito e Economia. Os deputados que participaram de organizações partidárias de

juventude não apresentam diferenças significativas a esse respeito.

4.1.3 - Profissão dos deputados jovens

Ao analisar os aprendizes, os deputados que exerceram pela primeira vez o

mandato durante a XIII Legislatura da Terceira República, Mineiro (2019, p. 21), em sua
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etnografia sobre a composição da Assembleia da República, apresenta-nos ao José , “um7

deputado que chegou ao Parlamento quando ainda era estudante universitário”. Assim

como José, há muitos que chegam ao Parlamento ainda estudantes. Entre os deputados

jovens, a profissão de estudante é particularmente comum, ficando atrás apenas da

profissão de advogado ou jurista, como demonstram os dados de que dispomos. Tanto

entre os deputados que participaram de organizações partidárias de juventude quanto entre

os que não participaram, tratam-se das duas profissões mais frequentes.

Gráfico 9

Profissões dos jovens deputados

7 Nome fictício atribuído pelo autor.
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Gráfico 10

Profissões dos jovens deputados que participaram de organizações partidárias de

juventude
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Gráfico 11

Profissões dos jovens deputados que não participaram de organizações partidárias de

juventude

No segmento dos dados anteriores, relativos às áreas de formação, nota-se uma

predominância de deputados jovens nas profissões de Advogados e Juristas, assim como

ocorre entre os deputados à Assembleia da República em geral. Em 2019, na XIII

Legislatura, os profissionais das áreas do Direito representavam mais de um quarto do total

de deputados (Diário de Notícias, 2019). Analisando as profissões dos deputados daquela

legislatura, Mineiro (2019, p. 19) identifica um padrão de recrutamento legislativo assente

em profissões liberais, com forte participação de advogados, juristas, professores,

economistas, gestores e engenheiros no Parlamento. Entre os fatores associados à
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prevalência de advogados e juristas no parlamento destaca-se a própria função parlamentar

de produção legislativa (Freire, 2001b, p.  72).

4.2.3 - Participação em associações pelos jovens deputados

Por regra, Portugal é caracterizado como um país de baixas taxas de envolvimento

das pessoas em atividades associativas. De acordo com Viegas e Santos (2009, p. 93),

pesquisas no campo do associativismo demonstram que Portugal apresenta níveis mais

baixos que a média dos países do Centro e do Norte da Europa. Entre os deputados à

Assembleia da República, entretanto, os autores encontram taxas maiores de participação

em associações que na população em geral. A tabela a seguir apresenta os dados que

encontramos referentes à participação em associações pelos deputados que compõem o

corpus de análise desta pesquisa.
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Quadro 5

Taxas de participação em associações pelos jovens deputados por partido (em relação ao

total do partido)

Tipo de
associação

Rec./
Cult.

Solid.
Soc.

Acade-
mia

Ambi-
ental

Socio-
políticas

Religi-
osas

Ordem
prof. Sind.

Partido

PPD-PSD 10,9 5,4 23,9 1,1 1,1 1,1 1,1 7,6

PS 10,2 1,7 18,6 - - 1,7 - -

PCP - - - - - - - -

CDS-PP 18,2 - 18,2 - - - - -

BE - - 12,5 - 12,5 - - -

PRD - - - - - - - -

PEV - - - - - - - -

PPM - - - - - - - -

UEDS - - - - - - - -

Total 9,6 3,2 20,7 0,5 1,1 1,1 0,5 3,7

Em geral, encontramos baixas taxas de participação em associações entre o

conjunto de deputados analisados. Destaca-se, entretanto, a participação em associações

académicas (em 20,7% dos casos) e associações recreativas e culturais (9,6%). Esses dados

vão ao encontro da generalidade dos deputados analisada por Freire (2001c, p. 97).

Segundo o autor:

A proeminência das associações de carácter recreativo e

cultural reflecte o relevo que elas também apresentam no seio

da população portuguesa. Por outro lado, a saliência das

associações académicas revela que o activismo estudantil é

um significativo meio de socialização nas actividades cívicas

e políticas dos parlamentares portugueses, bem como um
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bom “viveiro” (Dogan, 1999) para a extracção de deputados.

(Freire, 2001c, p. 109)

Também comparamos as taxas de participação em associações entre os deputados

que participaram das organizações partidárias de juventude e aqueles que não participaram.

Os resultados são apresentados no quadro abaixo.

Quadro 6

Taxas de participação em associações pelos jovens deputados de acordo a participação em

organizações partidárias de juventude

Participou de organização de
juventude Sim Não

Tipo de associação

Recreativas/culturais 10,9 6,7

Solidariedade social 3,1 3,3

Academia 21,9 18,3

Ambiental - 1,7

Sociopolíticas 0,8 1,7

Religiosas 1,6 -

Ordem profissional - 1,7

Sindical 2,3 6,7

Entre os deputados que participaram de organizações partidárias de juventude,

notamos taxas de participação ligeiramente superiores em associações recreativas, culturais

e académicas.

4.3 - Carreiras políticas

Nesta secção, apresentamos dados referentes às carreiras políticas dos deputados

que compõem o corpus de análise desta dissertação. Analisamos, então, os partidos e os
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círculos eleitorais pelos quais esses parlamentares foram eleitos, o número de mandatos

enquanto deputados à Assembleia da República e a ocupação de cargos políticos após o

primeiro ou único mandato no parlamento nacional.

4.3.1 - Deputados jovens por partido

A fim de compreender a trajetória política dos deputados que chegaram à

Assembleia da República ainda na juventude, o primeiro esforço realizado foi identificar o

partido ao qual estavam associados nesse momento, bem como a legislatura em que

ocorreu o ingresso no parlamento. A tabela a seguir apresenta essas informações.
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Quadro 7

Taxas de participação em associações pelos jovens deputados de acordo a participação em

organizações partidárias de juventude

Partidos PPD-
PSD PS PCP CDS

-PP BE PRD PEV PPM UEDS Total

Legislatura

II
1980-1983

4,3 2,7 0,5 0,5 - - - 0,5 0,5 8,0

III
1983-1985

3,2 2,7 - 0,5 - - - - - 6,4

IV
1985-1987

3,7 1,1 0,5 0,5 - - - - - 7,4

V
1987-1991

9,6 0,5 - - - - - - - 10,1

VI
1991-1995

5,3 0,5 0,5 - - 1 0,5 - - 6,9

VII
1995-1999

1,6 9,6 0,5 1,1 - - - - - 12,8

VIII
1999-2002

4,3 2,7 0,5 1,6 - - - - - 9,0

IX
2002-2005

4,3 0,5 - 0,5 0,5 - - - - 5,9

X
2005-2009

1,6 5,3 1,6 - 0,5 - - - - 9,0

XI
2009-2011

3,2 0,5 1,1 0,5 0,5 - - - - 5,9

XII
2011-2015

4,8 0,5 - 0,5 0,5 - - - - 6,4

XIII
2015-2019

1,6 2,7 0,5 - 2,1 - - - - 6,9

XIV 2019- 1,6 3,2 0,5 - - - - - - 5,3

Total 48,9 31,4 6,4 5,9 4,3 1 0,5 0,5 0,5 100,0
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Os dados demonstram que as duas principais forças políticas da Terceira República

Portuguesa, o Partido Socialista e o Partido Social-Democrata, elegeram juntas mais de

80% dos deputados que se estrearam na Assembleia da República ainda na juventude.

Durante todo o período analisado, são os partidos que mais elegeram deputados em geral

no parlamento português. Com variações ao longo das diferentes eleições legislativas

realizadas entre 1980 e 2019, PS e PSD elegem, em média, 78% do total de deputados à

Assembleia da República.

Ao contrário do que ocorre com os demais partidos que obtiveram representação

parlamentar na Assembleia da República durante o período analisado, o PS não deixa de

ter ao menos um deputado estreante com mais de 30 anos em sua bancada, como ocorreu

nas V, VI, IX, XI e XII legislaturas. O PPD-PSD, por sua vez, sempre apresenta no mínimo

três deputados com essa característica. É o partido que mais viu deputados jovens

integrarem o seu grupo parlamentar antes de completarem trinta e um anos, quase a metade

(48,9%) do total de casos analisados.

Na sequência, destacam-se o Partido Comunista Português (PCP) e o Centro

Democrático Social – Partido Popular (CDS-PP), partidos que obtiveram representação

parlamentar na Assembleia da República ao longo de toda a Terceira República e que,

juntos, correspondem a cerca de 12,3% das agremiações dos deputados analisados. Já o

Partido Ecologista “Os Verdes” (PEV), responsável pela eleição de uma deputada desse

universo, disputa as eleições legislativas sempre em coligações com o PCP.

O Bloco de Esquerda (BE), por sua vez, concorreu às eleições legislativas pela

primeira vez apenas em 1999, razão de não apresentar qualquer deputado até a VII

Legislatura. Ainda assim, responde por aproximadamente 4,3% dos casos analisados,

situando-se, portanto, na quinta posição entre os partidos portugueses. Os demais partidos

(Partido Renovador Democrático, Partido Popular Monárquico e União da Esquerda para a

Democracia Socialista) representam, juntos, 2,5% dos partidos de origem dos deputados

analisados.
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4.2.2 - Círculos eleitorais

Nas eleições legislativas de 2019, os dez deputados mais jovens tinham idades até

aos 29 anos anos. Eles foram eleitos pelo PS, PSD, PCP e Bloco de Esquerda nos círculos

eleitorais de Lisboa (cinco), Porto (três), Aveiro (uma) e Madeira (um). Ou seja, à exceção

de Olavo Câmara, que concorreu nas listas do PS pelo círculo da Madeira, os deputados

mais jovens da legislatura elegeram-se em círculos eleitorais de grande magnitude, em que

há pelo menos de 15 mandatos em disputa, caso de Lisboa (48 mandatos), Porto (40

mandatos) e Aveiro (16 mandatos). Responder à questão de onde se elegem os deputados

jovens é, portanto, fundamental para compreendermos o efeito da magnitude dos círculos

eleitorais sobre a representação política dos jovens.

As eleições legislativas de 2019 servem como uma excelente amostra do que ocorre

em anos anteriores. Lisboa e Porto, os dois maiores círculos eleitorais portugueses, foram a

porta de entrada à Assembleia da República para quase metade (48,4%) dos deputados

analisados. Se juntarmos aos dois os outros quatro maiores círculos eleitorais portugueses

– Braga (19 mandatos), Setúbal (18 mandatos), Aveiro (16 mandatos) e Leiria (10

mandatos) –, que são responsáveis pela eleição de quase 66% dos 230 deputados à

Assembleia da República, encontraremos 73,4% dos casos analisados nesta pesquisa.
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Quadro 8

Círculos eleitorais de eleição dos jovens deputados (1980-2019)

Círculo
eleitoral Frequência Percentual em

relação ao total

Percentual dos
que participaram
em organizações

de juventude

Percentual dos
que não

participaram em
organizações de

juventude

Aveiro 14 7,4 6,4 1,1

Beja 1 0,5 - 0,5

Braga 12 6,4 5,3 1,1

Bragança 3 1,6 1,1 0,5

Castelo Branco 1 0,5 0,5 -

Coimbra 8 4,3 3,2 1,1

Évora 3 1,6 1,1 0,5

Faro 7 3,7 3,2 0,5

Leiria 5 2,7 2,7 0,0

Lisboa 46 24,5 17,0 7,4

Porto 45 23,9 13,3 10,6

Santarém 9 4,8 3,7 1,1

Setúbal 16 8,5 5,3 3,2

Viana do
Castelo 2 1,1 1,1 -

Vila Real 3 1,6 0,5 1,1

Viseu 6 3,2 1,6 1,6

Açores 2 1,1 - 1,1

Madeira 5 2,7 2,1 0,5

Total 188 100 68,1 31,9
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No outro extremo, encontram-se os círculos eleitorais de pequena magnitude. Nos

círculos eleitorais da Guarda (três mandatos) e Portalegre (dois mandatos), não registamos

qualquer caso de deputado eleito ainda na juventude. Outros distritos de magnitude

bastante baixa, como Castelo Branco (quatro mandatos), Beja (três mandatos), Bragança

(três mandatos) e Évora (três mandatos), respondem por apenas 4,2% dos casos analisados,

pois, somados, resultam em oito casos.

Comparando os deputados que participaram de organizações de juventude com os

que não participaram, não encontramos diferenças significativas. Os maiores círculos

eleitorais são responsáveis pela eleição de 73,4% dos casos (94 dos 128 deputados) entre

os primeiros e de 73,3% dos casos (44 dos 60 deputados) entre os segundos. Logo, os

dados sugerem que os jovens em geral tendem a ser incluídos nas listas dos partidos em

círculos eleitorais maiores.

Quando analisamos os círculos eleitorais pelos quais os jovens deputados foram

eleitos, identificamos que o PSD e o PS elegeram pelo menos um jovem em praticamente

todos os círculos eleitorais portugueses. No caso do PSD, não identificou-se a eleição de

jovens nos distritos de Castelo Branco, Évora, Guarda, Portalegre e Beja. Os seis maiores

círculos eleitorais respondem à eleição de 71,7% dos jovens deputados do PSD, com

destaque para o Porto, círculo eleitoral onde o PSD mais elegeu jovens ao longo do período

analisado. Já o PS não elegeu nenhum jovem deputado nos distritos de Viana do Castelo,

Vila Real, Guarda, Portalegre e Beja. Entre os socialistas, os círculos de maior magnitude

correspondem à eleição de menos da metade (49,1%) dos seus jovens deputados. Ou seja, a

eleição dos jovens deputados socialistas está mais distribuída entre círculos de média e

baixa magnitude quando comparada à eleição dos jovens deputados do PSD. O quadro a

seguir apresenta esses valores.
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Quadro 9

Distribuição dos círculos eleitorais dos jovens deputados por partidos PPD-PSD, PS,

PCP, CDS-PP e BE (em percentagem)

Partido PS PPD-PSD CDS-PP PCP BE

Círculo eleitoral

Aveiro 6,8 7,6 9,1 - 25,0

Braga 6,8 7,6 9,1 - -

Bragança 3,4 1,1 - - -

Castelo Branco 1,7 - - - -

Coimbra 6,8 4,3 - - -

Évora 3,4 - - 8,3 -

Faro 8,5 2,2 - - -

Leiria 1,7 4,3 - - -

Lisboa 22,0 20,7 36,4 50,0 37,5

Porto 18,6 27,2 36,4 8,3 25,0

Santarém 8,5 4,3 - - -

Setúbal 6,8 4,3 9,1 33,3 12,5

Viana do Castelo - 2,2 - - -

Vila Real - 3,3 - - -

Viseu 1,7 5,4 - - -

Açores 1,7 1,1 - - -

Madeira 1,7 4,3 - - -

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

No caso do CDS-PP, notamos uma concentração da eleição de jovens deputados

exclusivamente em cinco dos seis círculos eleitorais de maior magnitude (Aveiro, Braga,

Lisboa, Porto e Setúbal). Esse padrão também é observado no caso do BE, que elegeu os

seus jovens deputados nos mesmos círculos eleitorais, com exceção de Braga. Já o PCP

elegeu nos distritos de Évora, Porto, Lisboa e Setúbal, com destaque para os dois últimos.

Apenas nos círculos eleitorais de Lisboa, Porto e Setúbal, aliás, esses cinco partidos
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elegeram ao menos um deputado jovem ao longo do período analisado - no caso do

CDS-PP em Setúbal, trata-se de Manuel Jorge Pedrosa Forte Goes, antigo líder da

Juventude Centrista eleito pela primeira vez ao parlamento em 1983, aos 27 anos, e depois

reeleito em 1995 como independente pelas listas do PS no círculo de Lisboa.

Setúbal foi, ainda, o círculo eleitoral das deputadas Heloísa Apolónia (PEV) e de

Ana Crugeira (PRD). O PRD também elegeu um jovem deputado nos distritos de Beja e no

Porto. O PPM e a UEDS, por sua vez, elegeram um jovem deputado cada nos círculos de

Lisboa e Porto, respetivamente.

4.2.3 - Mandatos como deputado à Assembleia da República

Luís Monteiro elegeu-se deputado à Assembleia da República pela primeira vez em

2015, aos 22 anos, concorrendo pelo Bloco de Esquerda no círculo eleitoral do Porto. Foi o

benjamim, o deputado mais jovem daquela legislatura. Concorreu novamente às eleições

legislativas de 2019, altura em que afirmou que se fosse o deputado mais novo outra vez

seria sinal de que algo falhou (Jornal I, 2019). As eleições aconteceram, Luís Monteiro

perdeu o posto de mais jovem para o socialista Miguel Costa Matos, mas reelegeu-se

deputado.

Assim como Luís Monteiro, é comum que os deputados que chegaram ao

parlamento ainda na juventude exerçam mais de um mandato como deputado ao longo da

carreira. A média de mandatos entre os deputados analisados é de 2,93. Esse número

médio de mandatos do subgrupo de deputados jovens está próxima à média de mandatos

dos deputados à Assembleia da República em geral. De acordo com Fraqueiro (2014, p. 7),

cuja análise cobre o período de 1974 a 2012, quase metade dos atores dos sistema político

português, incluídos os deputados à Assembleia da República e ao Parlamento Europeu,

presidentes de câmara e membros do governo, ocupam os lugares por mais de doze anos.
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Quadro 10

Número de mandatos à Assembleia da República dos jovens deputados

Mandatos Frequência Percentagem

1 58 30,9

2 51 27,1

3 23 12,2

4 17 9

5 16 8,5

6 8 4,3

7 5 2,7

8 6 3,2

9 1 0,5

11 2 1,1

12 1 0,5

Total 188 100

Os dados demonstram que cerca de um terço dos casos analisados são deputados

que exerceram essa função uma única vez. Dez dos 58 deputados que só tiveram um

mandato à Assembleia da República são deputados que estão no primeiro mandato na atual

legislatura, a XIV.

Entre os deputados que exerceram o mandato uma única vez, encontramos

indivíduos que abdicaram de uma carreira na política. É o caso, por exemplo, de Daniel

Fangueiro, que iniciou sua trajetória na política ainda na juventude, militando na JSD.

Antes de se tornar presidente da Comissão Política Nacional da organização, função que

exerceu entre março de 2005 e abril de 2007, Fangueiro foi líder em estrutura concelhia

(Matosinhos) e distrital (Porto) da JSD. Tornou-se deputado na X Legislatura, em regime

de substituição. Não exerceu qualquer cargo político posteriormente. Atualmente, é sócio
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em uma startup na área de cibersegurança. Ao comentar a sua trajetória na política, que

abandonou, afirma não sentir saudades (Sábado, 2018).

Se um quarto dos deputados analisados só exerceu o mandato uma única vez, a

grande maioria deles esteve ou está no parlamento por duas ou mais legislaturas. Por regra

(em 87,69% dos casos), o segundo mandato ocorre na sequência do primeiro, como no

caso de Luís Monteiro, eleito pela primeira vez nas eleições das quais resultaram a XIII

Legislatura em 2015 e reeleito em 2019. Casos como o de Margarida Marques, antiga

Secretária-Geral da JS, eleita deputada à Assembleia da República pela primeira vez em

1985 e reeleita para o mesmo cargo apenas trinta anos depois, em 2015, são minoritários.

De modo a analisar os efeitos da participação em alas jovens dos partidos sobre a

continuidade em uma carreira parlamentar, analisou-se, ainda, a média de mandatos dos

deputados analisados separando-os entre os que militaram e não militaram em

organizações de juventude. Os resultados dessa operação encontram-se abaixo.

Quadro 11

Média de mandatos dos deputados de acordo com a militância nas organizações de

juventude

Militância  em
organização de

juventude

Total de
indivíduos

Média de
mandatos (AR)

Percentagem de deputados
que só exerceram o mandato

uma vez

Sim 128 3,00 27,34%

Não 60 2,78 38,33%

Os dados demonstram que a média de mandatos como deputado à Assembleia da

República é ligeiramente superior entre os deputados que participaram em organizações de

juventudes dos partidos políticos antes de chegarem ao parlamento. Revelam, ainda, que,

entre os deputados que não participaram de organizações de juventude, são mais frequentes

os casos de um único mandato à Assembleia da República (o que ocorre em 23 dos 60

casos). Já entre os deputados que participaram dessas organizações, apenas 35 dos 128

foram deputados ao parlamento nacional uma única vez.
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4.2.6 - Cargos políticos posteriores

Muito antes de se tornar primeiro-ministro, durante o XIX Governo Constitucional

(2011-2015), Pedro Passos Coelho exerceu a função de Presidente da Comissão Política

Nacional da JSD entre março de 1990 e dezembro de 1995, tendo a mais duradoura

liderança da organização até ao momento. Organização na qual ingressou em Vila Real no

verão de 1978, aos 14 anos, por causa de um campeonato de cartas (Público, 2010).

Durante a sua liderança na JSD, em 1991, elegeu-se deputado à Assembleia da República

pela primeira vez, aos 27 anos de idade. É, portanto, um dos 188 deputados que compõem

o grupo que analisamos.

Junta-se a Passos Coelho, em nosso corpus de análise, dois outros antigos

primeiros-ministros: Pedro Santana Lopes (XVI Governo Constitucional) e José Sócrates

(XVII e XVIII Governos Constitucionais), além do atual líder do governo, António Costa.

Esses quatro sujeitos têm em comum o fato de terem se iniciado na política ainda na

juventude, registado passagem pelo Parlamento em algum momento antes dos 31 anos e

chegado ao posto máximo da chefia do executivo nacional. Para eles, portanto, a

Assembleia da República não se limitou a um lugar de chegada: suas carreiras políticas

prosseguiram – ou prosseguem – por outros caminhos.

Além desses quatro casos, nosso levantamento indicou que pelos menos 40 dos 188

deputados analisados (o que corresponde a 21,27% do total) exerceram pelo menos um dos

seguintes cargos: presidente de câmara municipal, deputado ao Parlamento Europeu,

Secretário de Estado ou Ministro de Estado. Entre os 40 indivíduos, 23 exerceram apenas

um dos cargos, 13 exerceram dois dos cargos, dois exerceram três dos cargos e dois

exerceram os quatro cargos. Os dados relativos ao exercício de cargos políticos após o

primeiro ou único mandato como deputado à Assembleia da República são apresentados a

seguir.
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Quadro 12

Cargos políticos posteriormente exercidos pelos jovens deputados

Cargos Presidentes
Câmara

Deputados ao
PE

Secretários de
Estado

Ministros de
Estado

Partido

PPD-PSD 2 6 13 5

PS 3 7 12 7

PCP 1 - - -

CDS-PP - 1 1 1

BE - - - -

PRD - - - -

PEV - - - -

PPM - - - -

UEDS - 1 1 1

Total 7 15 27 14

Os dados revelam que, dos 188 deputados analisados, sete tornaram-se,

posteriormente, presidentes de câmara, 15 foram eleitos deputados ao Parlamento Europeu

e 40 exerceram funções governativas, chefiando secretarias (27 casos) ou ministérios de

Estado (14 casos). Entre os partidos políticos, destacam-se o PS e o PSD, os dois principais

partidos do sistema político português e aqueles que têm liderado as formações dos

diferentes governos constitucionais da Terceira República Portuguesa. São, ainda, os

partidos mais votados tanto em eleições locais - cujos resultados definem as lideranças das

autarquias - quanto em eleições europeias.

A seguir ao PS e ao PPD-PSD, destaca-se o CDS-PP, formando o arco da

governação em Portugal. O partido centrista integrou o governo socialista de Mário Soares

(II Governo Constitucional) e outros governos liderados pelo PPD-PSD, seja a partir de
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coligações pré-eleitorais (caso dos governos da Aliança Democrática - VI e VII Governos8

Constitucionais - e da coligação Portugal à Frente - XX Governo Constitucional) ou9

pós-eleitorais (nos governos de Durão Barroso, Pedro Santana Lopes e Pedro Passos

Coelho). No caso dos deputados centristas que analisamos, o exercício de cargos no

executivo ocorreu no âmbito do XIX Governo Constitucional de Portugal (Passos Coelho).

João Almeida foi Secretário de Estado da Administração Interna e Pedro Mota Soares foi

Ministro da Solidariedade, Trabalho e da Segurança Social. Já Manuel Monteiro,

presidente da Juventude Centrista de 1985 a 1990, foi eleito deputado à Assembleia da

República em 1986, tendo sido, posteriormente, deputado ao Parlamento Europeu, entre

1994 e 1995, quando já era presidente do CDS-PP.

Em relação ao PCP, Jalali (2003, p. 550) considera a sua exclusão sistemática do

governo a partir de 1975 devido ao seu papel desempenhado pelo partido no período

revolucionário de transição democrática (1974-1975) e ao seu apego à ortodoxia

marxista-leninista como uma característica fundamental do sistema partidário português.

Essa característica reflete-se nos resultados que obtivemos: não foram registados membros

do partido em cargos de secretário ou ministro. Há, porém, um caso de presidência de

câmara pelos comunistas. Trata-se de Bernardino Soares, ex-dirigente da Juventude

Comunista Portuguesa, que presidiu a Câmara Municipal de Loures entre 22 de outubro de

2013 e 14 de outubro de 2021.

O caso único da UEDS trata-se de António Vitorino. Após ter sido eleito deputado

pela primeira vez em 1980, foi deputado ao Parlamento Europeu entre 1994-1995,

Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares no IX Governo Constitucional de

Portugal (Mário Soares) e Ministro da Presidência e, depois, da Defesa Nacional no XIII

Governo Constitucional de Portugal (António Guterres). Já entre os deputados eleitos pelo

BE, PRD, PEV e PPM, o levantamento realizado não identificou nenhum caso de ocupação

dos cargos em questão.

Casos como o de António Vitorino, em que uma mesma pessoa exerceu mais do

que um dos cargos analisados, representam 42,5% do total. Hermínio Loureiro, por

9 Coligação formada pelo Partido Social Democrata (PPD/PSD) e pelo CDS - Partido Popular (CDS-PP) nas
eleições legislativas de 2015.

8 Essa coligação incluía o Partido Social-Democrata (PPD/PSD), o Centro Democrático Social (CDS) e o
Partido Popular Monárquico (PPM).
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exemplo, foi eleito deputado pelo círculo eleitoral de Aveiro entre a VII e a X legislaturas,

ele atuou como Secretário de Estado do Desporto e Reabilitação no XVI Governo

Constitucional (Santana Lopes). Posteriormente, presidiu a câmara de Oliveira de Azeméis

entre 2009 e 2016.

Há, ainda, quem tenha exercido o mesmo cargo em diferentes pastas e/ou governos.

Esses casos representam 25% do total analisado. Paulo Pereira Coelho, por exemplo, foi

Secretário de Estado da Administração Local no XV Governo Constitucional (Durão

Barroso). Posteriormente, tornou-se Secretário de Estado Adjunto do Ministro da

Administração Interna no XVI Governo Constitucional (Santana Lopes).

As presidências de câmara foram registadas nos seguintes municípios portugueses:

Figueira da Foz (Pedro Santana Lopes - PSD), Lisboa (Pedro Santana Lopes e António

Costa - PS), Oliveira de Azeméis (Hermínio Loureiro - PSD), Faro (José Apolinário - PS),

Angra do Heroísmo (Sérgio Rocha Ávila - PS) e Loures (Bernardino Soares - PCP).

Em nosso levantamento, não encontramos nenhum indivíduo que tenha sido

Presidente de um Governo Regional. Sérgio Rocha Ávila (PS), contudo, foi

Vice-Presidente do XII Governo Regional dos Açores (2016–2020).

Os cargos nas secretarias de Estado foram exercidos nas seguintes pastas:

Administração Local, Assuntos Parlamentares, Desenvolvimento Regional, Adjunto do

Primeiro-Ministro, Mar, Juventude, Cultura, Saúde, Desporto e Reabilitação, Educação,

Ambiente, Administração Interna, Pescas, Assuntos Europeus, Presidência do Conselho de

Ministros, Solidariedade e Segurança Social e Comunidades Portuguesas. Já as funções de

ministros foram desempenhadas nos seguintes ministérios: Administração Interna,

Assuntos Parlamentares, Infraestruturas e da Habitação, Solidariedade, Emprego e

Segurança Social, Adjunto do Primeiro-Ministro, Ambiente e do Ordenamento do

Território, Equipamento Social, Juventude e Desporto, Educação, Finanças.

Em quatro casos, encontramos o exercício de funções governativas em pastas

diretamente ligadas à juventude. Pedro Duarte, que presidiu a Comissão Política Nacional

da JSD entre setembro de 1998 e setembro de 2002, foi Secretário de Estado da Juventude

durante o XVI Governo Constitucional (Santana Lopes). Não foi o único antigo líder de

uma organização de juventude a liderar a pasta. Antes dele, António José Seguro,
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Secretário-Geral da JS entre 1990 e 1994, também desempenhou essa função - de outubro

de 1995 a novembro de 1997, no XIII Governo Constitucional (António Guterres). Junta-se

a eles Miguel Macedo, Secretário de Estado da Juventude no XI Governo Constitucional

de Portugal (Cavaco Silva). Armando Vara, por sua vez, foi ministro da Juventude e

Desporto em 2000.

No caso desses quatro indivíduos, é notória participação em organizações de

juventude de seus respetivos partidos. Porém, interessa-nos saber se trata-se de um padrão

que podemos observar nos demais casos. Nesse sentido, subdividiu-se o grupo de 40

deputados que exerceram cargos posteriormente em dois grupos com base na militância em

organizações de juventude. Os resultados são apresentados no quadro seguinte.

Quadro 13

Relação entre a passagem pelas organizações partidárias de juventude e exercício

posterior de cargos políticos

Deputado
militou na

organização de
juventude

Total de casos Exerceu cargo
posteriormente

Percentual dos
que exerceram

cargo (em relação
ao subgrupo)

Percentual dos
que exerceram

cargo (em relação
ao total dos que

exerceram)

Sim 128 30 23,43% 75%

Não 60 10 16,66% 25%

Os dados demonstram que, entre os 40 indivíduos que foram deputados pela

primeira vez ainda na juventude e, posteriormente, exerceram outros cargos na política, a

grande maioria (75%) regista histórico de militância em organizações partidárias de

juventude. Ou seja, em 30 ocorrências, que representam cerca de um quarto dos 1228

deputados com histórico de militância numa ala partidária de juventude, o sujeito iniciou a

sua carreira política numa dessas organizações e, após a passagem pelo parlamento, deu

sequência a ela em outros domínios da atividade política. Destaca-se, ainda, que quase a

metade (14 dos 30 casos, 46,66% deles) exerceu mais que uma das cinco funções

analisadas neste trabalho. Isso aconteceu com Pedro Nuno de Oliveira Santos, por
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exemplo. Primeiramente, foi Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares de 26 de

novembro de 2015 a 18 de fevereiro de 2019, durante o XXI Governo Constitucional. No

momento, desempenha a função de Ministro das Infraestruturas e da Habitação desde 18 de

fevereiro de 2019. Entre esse subgrupo, notamos quatro presidências de câmara, 11

atuações no Parlamento Europeu e 33 passagens pelo governo como secretário (22 casos)

ou ministro (11 casos) de estado.

Os deputados para os quais não se regista histórico de participação em organizações

partidárias de juventude formam um grupo minoritário entre os que ocuparam cargos

políticos após o primeiro ou único mandato. Entre eles, são mais frequentes os casos de

exercício de apenas um dos cargos (em sete das dez ocorrências). Luís Pais de Sousa, por

exemplo, só exerceu um dos cargos em análise após ser deputado. Em abril de 2002,

passou a integrar o XV Governo Constitucional (Durão Barroso) como secretário de

Estado adjunto do Ministério da Administração Interna (MAI), função que exerceu até

2004. No total, encontramos quatro presidências de câmara, quatro passagens pelo

Parlamento Europeu e sete passagens pelo governo, quatro delas em cargos em secretarias

e três em ministérios.

Em suma, podemos notar que há uma predominância de ocupação de cargos após o

primeiro ou único mandato como deputado à Assembleia da República pelos deputados

que participaram das organizações partidárias de juventude.
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Conclusões

Este trabalho partiu de uma problemática relativa à representação da juventude nas

instituições políticas, particularmente no parlamento nacional, o lugar por excelência da

representação dos cidadãos. Essa problemática enquadra-se numa conjuntura mais ampla

de afastamento progressivo dos jovens da política, um problema que afeta

contemporaneamente os sistemas democráticos. Neste sentido, nosso esforço foi tentar

analisar a faceta identitária da representação, definida em termos da idade.

Logo, os objetivos centrais estabelecidos para este trabalho foram verificar se os

deputados que se elegeram pela primeira vez ao parlamento nacional ainda na juventude

registam histórico de participação em organizações partidárias de juventude; caracterizar

os jovens deputados em termos de um perfil social, distinguindo entre aqueles que

participaram ou não das organizações partidárias de juventude; e analisar os padrões de

carreira dos jovens deputados, posterior ao primeiro ou único mandato ao parlamento

nacional, avaliando o papel da participação em organizações partidárias de juventude no

estabelecimento desses padrões.Falamos, aqui, de um conjunto de 188 deputados, eleitos

pela primeira vez ao parlamento enquanto ainda eram jovens, entre a II e a XIV

Legislaturas da Terceira República Portuguesa.

Utilizou-se uma abordagem prosopográfica para a recolha e análise de dados

biográficos desse grupo. Para tanto, procedeu-se à construção de um questionário

biográfico, instrumento metodológico utilizado para a organização de um conjunto de

informações dispostas em variáveis relevantes para o estudo. Essas informações foram

obtidas pela consulta de diversas fontes.

Partir de uma abordagem prosopográfica foi-nos útil por proporcionar uma forma

de sistematizar um conjunto vasto de informações sobre o grupo que se analisou. Teve

como vantagem, ainda, permitir a realização de comparações entre diferentes biografias,

buscando, dessa forma, identificar padrões de carreira política. O amplo leque de dados

biográficos foram utilizados a fim de ilustrar os padrões identificados, destacando

indivíduos que, pelo seu perfil, confirmam-nos ou, pelas singularidades próprias das

trajetórias individuais, figuram como exceções face a eles.
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A abordagem prosopográfica, pelo seu caráter diacrônico, ajudou-nos, ainda, a

capturar continuidades e mudanças ao longo do período delimitado para a recolha de

dados. Olhemos, por exemplo, para a questão do género dos indivíduos que compõem o

grupo de deputados analisados. À medida em que avançávamos pelos anos, percorrendo as

sucessivas legislaturas, no processo de identificação dos sujeitos a incluir no corpus de

análise, víamos que mais mulheres eram incluídas no grupo. Trata-se de uma mudança

gradual e em curso no parlamento português, impulsionada, em larga medida, por

mudanças no sistema eleitoral com a introdução da lei da paridade.

Se as vantagens da utilização de uma abordagem prosopográfica foram muitas, há

também limitações quanto ao seu uso, que puderam ser observadas em duas fases distintas

da investigação: na recolha e, depois, na análise dos dados. Na recolha dos dados, nem

sempre havia informações suficientes sobre todos os indivíduos que compõem o corpus de

análise deste trabalho, deixando lacunas que, por limitações temporais e de exequibilidade

do trabalho, não puderam ser sanadas. Em outros casos, o excesso de informações

disponíveis obrigou-nos a uma seleção apurada dos dados a incluir nesta investigação, pelo

que foi crucial trabalhar com o instrumento do questionário biográfico.

As diferenças encontradas entre a quantidade de informações disponíveis sobre os

diversos sujeitos que compõem o corpus de análise desta dissertação, por si só, já constitui

uma evidência da existência de padrões de carreiras distintos. Essa evidência, como

tivemos a oportunidade de demonstrar, foi confirmada pelos dados. Para os deputados que

seguiram a carreira na política, seja permanecendo no parlamento em sucessivas

legislaturas ou ocupando outros cargos destacados, há, em geral, bastante mais

informações, disponíveis em múltiplas fontes.

Já na análise dos dados, pelas características próprias da prosopografia que

discutimos no capítulo metodológico, obtemos resultados que devem ser lidos levando em

consideração o contexto nos quais foram produzidos. Eles apresentam tendências

observadas num grupo, não generalizações.

As desvantagens da utilização da prosopografia, contudo, não reduzem a sua

capacidade de auxiliar a elucidar relações entre fenómenos sociais e políticos a partir de

uma perspetiva que tome o indivíduo pela sua relação com o conjunto, situando-o histórica
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e socialmente. Neste sentido, espera-se que este trabalho ajude a incentivar a sua utilização

no campo da ciência política, com recurso a outras fontes e para a análise de outras

temáticas, sempre que se adequar ao objeto de estudo e objetivos de investigação.

Quanto à análise dos dados, ela foi organizada em três secções, de modo a

responder aos objetivos desta investigação. Sobre a função de recrutamento político

desempenhado pelas organizações de juventude dos partidos, observamos que elas

desempenham um papel importante para o recrutamento legislativo de jovens deputados. A

maior parte dos deputados que analisamos participou de alguma dessas organizações antes

de realizar a sua estreia parlamentar. Esse dado indica o caráter extensivo, caracterizado

pela formação política no interior dos partidos por meio de suas organizações de juventude,

do recrutamento dos deputados que chegam ao parlamento português ainda na juventude.

O recrutamento extensivo acaba por produzir padrões de carreira política endógenos,

produzindo carreiras políticas mais duradouras.

Em relação ao segundo obejtivo, a caracterização do conjunto de deputados

analisado a partir de características sociais e demográficas, os dados que obtivemos

demonstram que os jovens deputados que participaram das organizações partidárias de

juventude e os que não participaram apresentam padrões similares: observa-se, entre os

dois grupos, a predominância de deputados do género masculino, com educação

universitária, sobretudo na área do Direito, e carreiras profissionais como advogados ou

juristas. Observamos que o grupo de deputados analisado é caracterizado por baixas taxas

de associativismo. Destaca-se, contudo, a participação em associações académicas,

recreativas e culturais, os casos mais frequentes revelados pelos dados.

Os dados revelam, ainda, que a maior parte dos deputados analisados elegeu-se

pelas duas principais forças partidárias da Terceira República Portuguesa, o PS e o

PPD-PSD, com destaque para esse último partido que, sozinho, elegeu quase metade dos

parlamentares que compõem o corpus de análise da dissertação. Essas eleições

concentram-se nos círculos eleitorais portugueses de maior magnitude. Vimos, também,

que a média de mandatos como deputado à Assembleia da República é ligeiramente maior

entre os deputados que participaram das organizações de juventude quando comparados

aos que não participaram.
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No que respeita ao exercício de cargos políticos após o primeiro ou único mandato

como deputado à Assembleia da República, os dados demonstram que a militância em

organizações de juventude, no caso dos deputados analisados, apresenta efeitos positivos

quanto à potencialização de uma carreira política futura. Quando comparamos os dois

subgrupos - o dos deputados que militaram nessas organizações e o dos que não militaram

-, observamos que são mais frequentes os casos em que se estabeleceu uma carreira

política, operacionalizada, aqui, pelos cargos de presidente de câmara, deputado ao

parlamento europeu, secretário e ministro de Estado. Não identificamos qualquer caso de

exercício da função de presidente de Governo Regional neste trabalho.

Ressalta-se, ainda, que esses dados não foram obtidos a partir de uma amostra

aleatória de deputados e expressam tendências dos padrões de carreira e não resultados

definitivos que correlacionem a iniciação política nas organizações de juventude dos

partidos políticos com modelos de trajetória na política. Estudos futuros, que analisem um

conjunto mais alargado de casos e que lancem mão de outros recursos metodológicos, com

maior suporte estatístico, poderão ajudar a estabelecer tais correlações.

Finalmente, este estudo orientou-se por uma abordagem posicional para identificar

e analisar um grupo da elite política portuguesa. Se, por um lado, essa abordagem foi

extremamente útil para a operacionalização da investigação - desde logo, pela seleção dos

indivíduos a incluir no corpus de análise e da delimitação dos cargos utilizados para

caracterizar a carreira política posterior (presidente de câmara, deputado ao Parlamento

Europeu, presidente de governo regional, secretário de estado e ministro de estado), por

outro, uma análise restrita à ocupação formal de cargos não permite analisar processos

próprios do exercício de poder. Próximos estudos, com base em uma abordagem

decisional, podem avançar com análises sobre a atuação dos jovens no parlamento, o

trabalho parlamentar que desenvolvem, em especial nas comissões que integram, as

dinâmicas de poder intrapartidárias (nos grupos parlamentares) e na arena legislativa em

geral, aspetos que este trabalho não foi capaz de abarcar.
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