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O advento das redes sociais virtuais tem proporcionado crescente acesso à informação e 

troca de ideias a respeito dos projetos, decisões e acontecimentos políticos para uma parcela maior 

da sociedade. A juventude em escolarização está presente nesses novos ambientes de debate e 

participação política
1
 e, ao contrário do que se narrou em outras ocasiões ao longo da história, está 

atuando de forma mais plural, no cenário atual, sem bandeira ou movimento exclusivos, o que 

inclui a restrição da presença das organizações estudantis nessa atuação. 

A questão da baixa adesão da juventude às formas tradicionais de participação política é 

abordada nos estudos da área (DAYRELL; GOMES; LEÃO 2010; MINAYO, BOGHOSSIAN, 

2009), que sinalizam, em contrapartida, que tal constatação não significa que a juventude não esteja 

politicamente engajada: o que se percebe é que se buscam outros espaços-tempos para intervenção 

política nas esferas sociais.  

No artigo Escola e participação juvenil: é possível esse diálogo?, Dayrell e outros autores 

(2010) defendem a escola como um espaço privilegiado para a formação e a participação política 

dos jovens. Entretanto, com base em dados de pesquisa nacional e estudo de caso na rede pública do 

município de Belo Horizonte, apontam que, assim como expressam as estatísticas nacionais, a 

parcela da juventude escolar que participa de movimentos políticos organizados é minoritária
2
. A 

esse respeito, os autores ponderam que não há estímulo por parte de outros setores da sociedade, 

para que a juventude atue mais politicamente, o que já seria dificultado por questões de ordem 

socioeconômica e um contexto mais amplo de ausência de cultura de eficácia da ação coletiva. 

Contudo, argumentam que já é possível traçar um esboço dos novos modos de atuação política que 

a juventude está construindo, apesar desse contexto desfavorável: “Algumas pesquisas evidenciam 

                                                 
1
 As teorizações da filósofa Chantal Mouffe (1996) têm informado as definições de política e político que mobilizamos 

nas nossas pesquisas: concebemos o “político” como a plural, cotidiana e onipresente dinâmica de lutas de poder pela 

conformação da organização social. Esclarecemos, no entanto, que, embora a autora refira preferencialmente a palavra 

“política” para nomear a esfera da política institucionalizada, neste artigo é empregada como adjetivo referente ao 

“político”. 

2
 No contexto da pesquisa na rede pública do município de Belo Horizonte, 20,7%, e 15%, na pesquisa nacional do 

Projeto Juventude.  
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que a participação juvenil tem se caracterizado pela fluidez, pelo nomadismo e pela intermitência, 

além de sinalizar para formas de agregação pontuais, com objetivos determinados e no presente.” 

(p. 244). Estas novas formas de participação, no entanto, não parecem incluir o ambiente escolar. 

Ainda sobre a participação política da juventude, Minayo & Boghossian (2009) 

desenvolvem estudo com três eixos de indagação: por que estudar participação juvenil? Como se 

processa a participação dos jovens? Quem são os principais sujeitos e espaços implicados na 

participação juvenil? Uma primeira conclusão a que chegam as autoras aproxima-se do estudo 

citado, de Dayrell e colaboradores (2010), na constatação de um desinteresse hodierno, por parte 

dos jovens, pelas formas tradicionais de participação política (movimentos estudantis, sindicatos, 

partidos políticos), mas também identificam indícios de que os jovens participariam “numa nova 

perspectiva” (MINAYO; BOGHOSSIAN, 2009, p. 417).  

Revolucionários, conservadores ou alienados? Fora da política ou em busca de novas formas 

de engajamento no coletivo social? E a escola, como participa deste contexto? 

Os estudos mencionados nesta introdução apontam a necessidade da problematização do que 

pode ser identificado como participação política da juventude na contemporaneidade, o que se 

confirma pelas demais leituras e investigações que temos desenvolvido no âmbito dos trabalhos do 

Grupo de Estudos sobre Diferença e Desigualdade na Educação Escolar da Juventude/DDEEJ
3
. 

Dado nosso interesse pelos processos de escolarização da juventude, é neste recorte que aqui 

abordamos tais discussões, apostando na importância da formação e experiência de organização 

estudantil nos espaços-tempos escolares, para as configurações das posturas políticas da juventude 

contemporânea. Trata-se, no entanto, de cenário conturbado, em que se multiplicam significantes e 

sentidos, em disputa pela estabilização das identificações a serem atribuídas à juventude, à política 

e à coletividade.  

O professor Alfredo Veiga Neto, em artigo intitulado É preciso ir aos porões (2012a), 

apresenta uma distinção entre ativismo e militância que temos considerado bastante produtiva para 

tais discussões. Traz a metáfora da casa, citando o filósofo Gaston Bachelard, para abordar a 

construção do conhecimento em educação. Com a analogia entre o porão da casa e nossas bases 

teóricas, Veiga Neto argumenta pela necessidade de ir aos porões constantemente, a fim de refletir 

                                                 
3
 Sobre o Grupo, ver: <http://www.ddeej.com>. Este estudo foi desenvolvido na interseção das seguintes pesquisas do 

DDEEJ: Performatividade, diferença e desigualdade na educação escolar do jovem adolescente (2012-2014), 

Diferença e Desigualdade na Educação Escolar da Juventude: desconstruções (2014-2017), e Abordagens discursivas 

de juventude no tempo presente: questões metodológicas nas análises de textos curriculares (2013-2015) sendo esta 

última em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRJ, com coordenação da professora Carmen 

Teresa Gabriel. Financiamento CNPq e FAPERJ. 
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sobre a fundamentação teórico-política do conhecimento que se produz e também sobre a prática 

que se entrelaça a esse conhecimento. Nessa proposição, atribui à palavra ativismo a noção de “um 

fazer consequente, uma prática refletida que visa a transformação, um agenciamento que sempre 

recorre ao porão em busca de fundamentação” (VEIGA-NETO, 2012a, p. 272), enquanto a 

militância caracterizaria uma prática menos refletida, restrita ao espaço do sótão – na metáfora, 

equivalente ao horizonte da transformação social, em postura voluntarista, que não questiona suas 

próprias bases teórico-políticas. Guarda familiaridade com a perspectiva militar, na sua fundação 

pela hierarquia e disciplina. 

A discussão de Veiga Neto, em torno da denominação do envolvimento político, interessa 

ao nosso estudo, em, pelo menos, três aspectos: 1) informa a circunscrição conceitual que propomos 

para a focalização do estudo, que questiona sobre os sentidos de participação política
4
 afirmados 

pela escola da atualidade, a partir das definições de ativismo e militância propostas pelo autor; 2) 

pela metáfora do porão, que valoriza a fundamentação teórica da pesquisa e a justifica pelo 

reconhecimento da sua contingência: “Para desnaturalizarmos esses modelos imaginários, temos de 

colocar sobre eles os esforços da razão. Mas na medida em que tudo ali é contingente, a 

racionalização nunca será definitiva” (VEIGA NETO, 2012a, p. 269); 3) pela metáfora do sótão, em 

que reconhecemos nosso texto como participante do jogo político que problematizamos, sempre 

implicado, jamais neutro. 

A apresentação dos sentidos atribuídos, no escopo deste artigo e do estudo que se relata, em 

diálogo com Veiga Neto (2012a), às palavras ativismo e militância, permite-nos explicitar nosso 

posicionamento político nesta discussão, ao mesmo tempo em que se reconhece a instabilidade da 

linguagem em geral, que impõe aos escritos acadêmicos a tarefa de permanente conceitualização, 

ainda que se destaque sua contingência
5
. 

Na seção que se segue, esclarecemos quanto a outras escolhas de porão e apresentamos sua 

operacionalização na pesquisa, traduzida em opções de focalização, de construção de corpus e de 

interpretação dessa empiria. Em sequência, expomos as principais construções do estudo, e 

finalizamos o artigo arriscando respostas, ainda que provisórias e parciais, para nosso 

questionamento acerca das perspectivas da escola na formação e na participação política da 

juventude contemporânea.  

                                                 
4
 Mobilizamos as palavras participação e atuação, para denominar genericamente qualquer dessas perspectivas e outras 

que surgissem no estudo, previamente à especificação dos sentidos que problematizamos. 

5
 Sobre a questão dos conceitos na perspectiva pós-estruturalista, ver Derrida, 1991. 
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PERSPECTIVAS DA ESCOLA 

Diante do reconhecimento da impossibilidade da abordagem do contexto escolar em sua 

totalidade – pela sua radical heterogeneidade, no tempo e no espaço da sua vida social – abrimos 

mão da pretensão da sua representação, e elegemos, na pesquisa, um recorte empírico definido a 

partir da noção de participação relevante. 

Em estudo etnográfico realizado em escola da rede pública municipal carioca, no ano de 

2011
6
 (LEITE, 2011), pudemos constatar que a política educacional que se implementava na 

cidade, desde 2009, início do primeiro mandato da atual gestão da prefeitura da cidade do Rio de 

Janeiro, chegava na escola com força, em visível empenho para se fazer presente no seu dia a dia e 

afetar suas práticas. Um dos caminhos que então se anunciaram como valorizados para esse 

propósito foi a comunicação virtual na rede de ensino, o que nos levou a incluir, em novo projeto de 

pesquisa, o estudo do conjunto de blogs de escolas, professores, coordenadorias regionais e alunos, 

abrigado pelo Portal Rioeduca. O Portal, criação dessa gestão, apresenta-se nos seguintes termos: 

O Rioeduca é um portal feito para e por todos aqueles que sonham e batalham por 

uma educação pública de excelência na cidade do Rio de Janeiro. [...] O Rioeduca é 

feito para e por professores, diretores, coordenadores, merendeiras, servidores da 

limpeza, familiares e todos aqueles que acreditam no salto da qualidade da educação 

pública do Rio. É um portal da Secretaria Municipal de Educação, que visa mostrar os 

detalhes de tudo o que acontece dentro de cada uma de nossas escolas, creches e EDIs. 

É um espaço de troca, de aprendizagem e principalmente de alegria. Este portal, 

portanto, SOMOS NÓS! Se todos trabalharmos juntos, faremos a diferença! Afinal, 

somos a maior rede de Educação Municipal da América Latina.
7
 

Avaliamos, desse modo, que a problematização das inscrições desses blogs trariam notícias 

de enunciados em circulação nas escolas da rede em tela: não seriam as perspectivas da escola, 

posto que não teríamos acesso a todas aquelas que se colocavam em concorrência nesse espaço-

tempo, mas julgamos que o que se publicava nos blogs tinha o aval da SME-RJ e efetivamente 

participava de tais lutas, o que justifica sua discussão.  

O interesse pelos enunciados que circulam nos ambientes escolares e a interpretação desses 

ambientes como contextos abertos, em que seus atores disputam pela estabilização dos sentidos 

com que se organizam, têm sido construídos nas leituras das teorizações do pós-estruturalismo, 

                                                 
6
 Embora tivéssemos autorização da Secretaria para pesquisar em qualquer escola da rede, a conclusão e divulgação do 

estudo foi proibida pela Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro/SME-RJ, por abordar o Projeto 

Autonomia Carioca, o que envolveria a Fundação Roberto Marinho, (LEITE, 2011). 

7
 Disponível em: <http://www.rioeduca.net/sobrenos.php.>. Acesso em: 22 abr. 2015. 
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sobretudo em textos do filósofo Jacques Derrida (1991a, 1991b; CULLER, 1997). Nessas leituras, 

temos aprendido sobre as noções de différance, iterabilidade e performatividade, que entendemos 

poder configurar eixos de interpretação potentes na resposta a preocupações teóricas que se 

colocam a partir da virada linguística e da sua crítica pelo pós-estruturalismo, mas também a opções 

políticas do nosso grupo de estudos (DDEEJ), sensíveis que somos às demandas hodiernas do 

direito à diferença, bem como às demais lutas por igualdade. Temos apresentado e justificado tais 

leituras em outras publicações (LEITE, 2014a, 2014b, por exemplo), e retomamos, neste artigo, 

apenas os esclarecimentos das apropriações teóricas que configuraram mais diretamente a pesquisa.  

Com base na noção de différance (DERRIDA, 1991a, 1991b), temos pensado juventude, 

política e escola como significantes de sentido arbitrário e deslizante, que se define 

contingencialmente a partir de lutas sociais pela universalização do reconhecimento de 

determinados contornos de identificação/significação. Tais disputas se inscrevem textualmente na 

vida social, por meio de iterações de sentidos (DERRIDA, 1991a), termo que nomeia o processo de 

repetição dos enunciados, que permite não apenas a (relativa e precária) estabilização social de 

significações e identificações, como também seu deslocamento, na medida em que inclui a 

alteridade e a heterogeneidade contextual. Dado que a repetição dos enunciados nunca se realiza em 

plenitude, sendo sempre contingente, comporta alterações e pode dinamizar transformações de 

identidades e significados relativamente estabelecidos em seu uso social. Assim, buscamos, no 

corpus que organizamos (LEITE, 2013), repetições e deslocamentos relativos a sentidos atribuídos 

à formação e à participação política dos seus jovens estudantes
8
. Consideramos, ainda, a dimensão 

performativa dos enunciados em discussão – em outras palavras, apostamos que vale investigá-los, 

dado que, ao enunciar (ou não) a participação política estudantil, concorre-se para a sua efetiva 

conformação.  

Portanto, supondo o poder performativo das inscrições textuais desse conjunto de blogs, 

foram compiladas todas suas postagens, inclusive os comentários e os conteúdos da seção “Quem 

somos” ou equivalente (quando havia), disponibilizadas no período de janeiro de 2009 (início da 

atual gestão municipal) a novembro de 2013, mês em que se realizou a coleta online desses 

materiais
9
. Foram então organizados em arquivos com extensão txt, por blog/ano e, para este 

                                                 
8
 Nas publicações dos nossos estudos, temos justificado a múltipla denominação do agrupamento etário que focalizamos 

– jovem, adolescente, jovem adolescente, jovem mais jovem – como forma de explicitação do reconhecimento da 

instabilidade da sua identificação, que não encontra consenso na legislação ou no texto acadêmico. 

9
 A documentação, isto é, as informações com detalhamento dos materiais incluídos no corpus, está disponível em 

www.ddeej.com. 
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estudo, montamos um corpus com aqueles que se remetiam a escolas ou projetos que incluíssem os 

anos finais do ensino fundamental regular (7º ao 9º anos). 

Acessamos o material selecionado tanto manualmente, em estudo exploratório, como por 

meio do aplicativo AntConc
10

, que permitiu abordagem sistematizada à totalidade do corpus. Entre 

as ferramentas do aplicativo, utilizamos Word List, Concordance, Concordance Plot e Clusters. O 

Word List fornece uma listagem das palavras que compõem o corpus, informando também sobre a 

sua frequência. A ferramenta Concordance oferece a visualização dos contextos frasais em que 

aparece o termo investigado e acesso direto ao arquivo/blog da ocorrência. Já o recurso 

Concordance Plot, informa graficamente sobre a distribuição da incidência das palavras nos 

arquivos em pesquisa. Por fim, com o Clusters, é possível visualizar as palavras que se associam ao 

termo estudado, com informação da frequência de cada combinação. Em síntese, essas ferramentas 

viabilizaram o acesso ao conjunto de todas as inscrições compiladas, permitindo uma abordagem 

quantitativa das ocorrências das palavras de interesse da pesquisa, mas também facilitando uma 

aproximação qualitativa, pela automatização do acesso ao arquivo/blog para estudo do contexto da 

ocorrência.  

Chegamos a um corpus com 5420916 palavras, com 103091 termos diferentes, distribuídos 

em 400 arquivos correspondentes a 163 blogs, mantidos por escolas (119), professoras e professores 

(28), polos de educação pelo trabalho (6), coordenadorias regionais (5), alunas e alunos (4), 

Conexão das Artes, SME (1). A partir de uma listagem geral de palavras, organizada em ordem de 

frequência, buscamos e problematizamos as ocorrências dos termos (em suas variadas flexões) 

ativismo, cidadania, eleição, empreendedorismo, engajamento, grêmio, juventude, militância, 

movimento estudantil, participação, protagonismo, representação. A seguir, sintetizamos o estudo 

daqueles que julgamos como mais significativos para esta discussão: participação, protagonismo 

juvenil, empreendedorismo e grêmio estudantil. 

DA PARTICIPAÇÃO (A) POLÍTICA AO PROTAGONISMO EMPREENDEDOR 

Contabilizamos 1820 ocorrências da palavra participação no corpus, localizando-se em 304º 

lugar na ordem de frequência, o que não é pouco, recordando-se a extensão do ranking (103091 

termos). Entretanto, a recorrência da palavra tomada sem seu contexto de enunciação não nos 

informa sobre os sentidos que se afirmam e dos efeitos de realidade que desse modo se promovem: 

sem dúvida, pode-se generalizar que a noção de democracia reveste-se, nas sociedades hodiernas, 

                                                 
10

 Usamos a versão 3.4.3, disponível para download gratuito em: <http://www.laurenceanthony.net/software.html>. 

Acesso em: 22 abr. 2015. 
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de valoração positiva, o que se estende à noção de participação. Mas seus sentidos mais precisos 

foram e são altamente disputados e, sem alguma adjetivação, a palavra participação pouco significa. 

Buscamos, então, com a ferramenta Clusters, suas combinações no corpus, em que destacamos para 

análise: participação de/dos alunos (73); participação de todos (72); participação dos pais (42); 

participação dos responsáveis (8); participação política (5). 

 Mesmo antes de acessar os contextos de enunciação das expressões, chamou a atenção a 

baixa repetição da combinação participação política, que interpretamos como primeira qualificação 

de interesse para nosso estudo: a explicitação e/ou favorecimento da dimensão política do ato 

participativo não é prioritária nos registros do corpus. 

 Com a ferramenta Concordance, visualizamos as linhas de ocorrência/contextos frasais, e, 

quando preciso, fomos ao arquivo txt e/ou ao blog, de modo a esclarecer sobre os sentidos das 

enunciações da proposta de participação. 

 Identificamos, desse modo, dois tipos de recorrência das expressões participação de/dos 

alunos/todos/pais/responsáveis: 1) em atividades de sala de aula ou de projetos, comemorações e 

eventos diversos, em que a dimensão política é presença indireta e, aparentemente, não reconhecida 

enquanto tal; 2) em textos de regulamentação oficial, como regimento, diretrizes curriculares ou 

orientações para condução de conselho de classe, onde destacamos sua formalidade, posto que não 

se desdobram em notícias ou outros enunciados sobre a efetivação cotidiana das prescrições desses 

documentos. 

 A leitura dos cinco registros da expressão participação política não se contrapõe a essa 

interpretação. Incluem três menções curtas e pontuais: ao Dia Internacional da Mulher; à 

importância da participação das famílias na escola; e uma proposta didática postada por uma 

coordenadoria, em que os alunos criam uma “Declaração dos Direitos do Adolescente”, na qual se 

explicita o direito à participação política, sem porém apresentar outras discussões que permitissem 

melhor delinear tal proposta. 

 As outras duas ocorrências foram mais significativas para o estudo, por se apresentarem em 

contextualizações mais desenvolvidas: nesses casos, o enunciado da participação politica se refere 

ao engajamento em projetos na área da saúde, em que os estudantes atuariam como “adolescentes 

multiplicadores” ou na perspectiva da “Educação entre pares”. São postagens onde aparece também 

a expressão protagonismo juvenil, cuja interpretação permitiu avançar para a identificação de uma 

concepção de participação política menos genérica e incidental. 
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A combinação protagonismo juvenil teve 79 registros, com bastante diversidade contextual, 

embora muitas vezes seja apenas mencionada, sem articulações textuais que esclareçam sobre os 

sentidos que lhe são atribuídos. De todo modo, é seguro afirmar que restâncias (DERRIDA, 1991) 

de sentidos próximos à noção de ativismo já citada são flagrantemente minoritárias no corpus em 

análise. 

 De fato, localizamos uma única referência em que a politização da expressão protagonismo 

juvenil era explícita e crítica: em 2011, no blog de uma coordenadoria regional, replica-se notícia da 

I Conferência Carioca da Juventude, em texto razoavelmente desenvolvido, onde é possível 

identificar que a participação política que se narra está próxima da perspectiva do ativismo. 

Entretanto, não há outras menções a desdobramentos no âmbito da rede, ou ainda a discussões em 

torno das proposições políticas que se colocam nessa postagem. 

Há duas contextualizações predominantes: 1) nos já mencionados projetos da área de saúde, 

em que se equipara protagonismo juvenil à atuação como “adolescentes multiplicadores”, em ações 

comunitárias de prevenção à dengue, DST/AIDS, gravidez, informação sobre a hanseníase, entre 

outras; 2) articulados às disciplinas “Projeto de Vida” ou “Protagonismo juvenil”, nos chamados 

ginásios experimentais cariocas (escolas de tempo integral, com docência polivalente). Enquanto no 

primeiro caso, exalta-se o trabalho comunitário, no contexto dos ginásios, prevalece o texto do 

“Projeto de vida”, marcado pela perspectiva da busca do sucesso individual – protagonismo juvenil 

que se traduz em empreendedorismo típico das doutrinas neoliberais
11

 na educação. Foi mesmo 

bastante frequente a menção às duas expressões nas mesmas postagens – protagonismo juvenil e 

empreendedorismo – termo cuja investigação vale relatar.  

A palavra empreendedorismo e suas flexões totalizaram 292 ocorrências. Em sua ampla 

maioria, trata-se de postagens para divulgação de cursos e concursos promovidos por 

instituições/programas como Junior Achievement, Babson College, Centro de Empreendedorismo 

Ramos Horta, Centro de Empreendedorismo Social e Administração do Terceiro Setor, Shell 

Iniciativa Jovem, Futuro Eventos: Educação e Empreendedorismo, Endeavour, Prêmio Santander 

de Empreendedorismo, Escola de Emprendedorismo Zeltzer/Sistema de Ensino Aprender a 

                                                 
11

 Em acordo com Veiga Neto (2012b, p. 1): “Certamente, falar em catecismo neoliberal não significa dizer que exista 

um neoliberalismo de tamanho único, igual em todos os lugares; também não significa dizer que todos os indivíduos 

sejam interpelados da mesma maneira pela racionalidade neoliberal; não significa, tampouco, imaginar que tal 

racionalidade não se manifeste em combinação com o liberalismo (chamado) clássico ou, ao mesmo tempo, com outras 

racionalidades político-econômicas. [...] Nunca será demais adjetivarmos o neoliberalismo, de modo a circunscrevê-lo 

em suas especificidades, caracterizá-lo em seus pressupostos, endereçá-lo em função dos efeitos que ele produz. Mas 

seja como for e conforme mostrarei e argumentarei mais adiante, há invariantes e elementos centrais do neoliberalismo 

que são gerais e estão claramente presentes entre nós e pautando nosso cotidiano”. 
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Empreender, entre outros. Encontram-se também textos de autores como Fabio Brum, “Palestrante 

especialista em motivação, vendas, empreendedorismo e educação”. Chamou também a atenção a 

menção ao protagonismo juvenil em proposta de organização de “Clubes juvenis”:  

O Clube Juvenil é um espaço destinado ao jovem no qual, através da sua experiência, 

ele poderá desenvolver diversas competências e habilidades, como, por exemplo, a 

autonomia, a capacidade de trabalhar em equipe e de tomar decisões, a auto-

organização e muitos outros. 

“Muitos outros”, porém não tantos que se inclua a construção de qualquer perspectiva 

política crítica. Contudo, como se trata de uma única postagem, aparentemente, sem outros 

desdobramentos, interessou também investigar a organização alternativa a esta proposta e mais 

tradicional na politização estudantil: o grêmio estudantil. 

Com 348 registros, mais uma vez, o sentido de ativismo político foi residual nas 

enunciações problematizadas: apenas duas postagens, em que se narrou a realização de assembleias 

estudantis em duas escolas, trouxeram esse tipo de conteúdo. 

Entre as demais ocorrências, 149 consistiam na referência à presença do grêmio em eventos, 

cerimônias e concursos, ou menções em documentos oficiais, sem qualquer notícia de atuação mais 

explicitamente política por parte dos estudantes. Por outro lado, um total de 197 postagens relatam 

eleições de grêmios, sugerindo valorização apenas formal da organização estudantil: fala-se sobre a 

posse, chapas, apuração, dão-se parabéns aos vitoriosos, mas não se registra relato que se possa 

aproximar do ativismo estudantil. 

ENTRE CONCURSOS, FESTEJOS E ELEIÇÕES, A POLITIZAÇÃO QUE NÃO 

DIZ SEU NOME  

É melhor pensar no neoliberalismo como uma arquitetura  

reguladora global imposta de cima para baixo. No entanto, como  

todo projeto político, o neoliberalismo requer um trabalho 

contínuo por meio de atores socialmente situados.  

Esses atores são os corretores de mitos, os mediadores de projetos 

E os criadores de novos espaços de neoliberalismo. 

(ROBERTSON, 2012, p. 291) 

Ainda que assumidamente parcial, avaliamos que a leitura dos textos selecionados 

efetivamente oportunizou a abordagem de recorte pertinente do contexto da educação escolar 
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contemporânea, de modo a expor rastros de iterações de relevo nos processos de significação que 

buscamos discutir.  

Dentro dos limites da nossa investigação, pode-se constatar alguma valoração positiva da 

participação estudantil que, no entanto, com maior frequência, não se aproximou da perspectiva do 

ativismo político. Remete-se mais à proposta do protagonismo juvenil, no sentido que vem sendo 

afirmado por organismos multilaterais como o Banco Internacional para Recuperação e 

Desenvolvimento/BIRD ou o Banco Mundial.  

Minayo & Boghossian (2009, p. 417) observam que tal perspectiva tem recebido críticas de 

educadores: “Alertam para o risco de que suas práticas assumam caráter mais adaptativo do que 

problematizador, despolitizando o olhar sobre as determinações da pobreza e sua manutenção”. Por 

certo, há outras identificações que podem estar sendo atribuídas ao jovem protagonista, mas nosso 

estudo apontou a prevalência de iterações de perspectivas politicamente conservadoras: a pretensão 

performativa mais recorrente foi mesmo a do jovem empreendedor, cuja participação no coletivo 

restringe-se às inserções autorizadas pelo liberalismo comunitário – definitivamente, os “clubes 

juvenis” não correspondem às alternativas de organização da juventude apontadas pelas revisões 

citadas na introdução deste artigo.  

Não se localizou qualquer discussão em torno das chamadas Jornadas de Junho (de 2013); 

não se encontram matérias sobre o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra/MST, apesar do seu 

reconhecido trabalho pedagógico; não se tem notícias do Movimento Passe Livre, nem de black 

blocs. Por outro lado, abrem-se portas físicas e virtuais para as parcerias público-privadas, que “têm 

sido o perfeito guarda-chuva, pois, enquanto o fornecimento de educação opera de acordo com 

princípios do livre mercado (competição, eficiência etc.), o Estado garante um estimulante ambiente 

de políticas e, o mais importante, financiamento” (ROBERTSON, 2012, p. 292). Nesse contexto de 

opções, fica clara a dimensão política da despolitização do protagonismo juvenil. 

A boa notícia é que a rede municipal de ensino do Rio de Janeiro tem, no momento, mais de 

mil escolas, frequentadas diariamente por mais de 700 mil alunos
12

 – apostamos que, apesar da 

força do texto neoliberal, não é possível controlar tantos jovens, tantos adultos, tantas salas de aula.  

                                                 
12

 Dados disponíveis em: <www.rio.rj.gov.br/web/sme/educacao-em-numeros>. Acesso em: 22 abr. 2015. 
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