
 

Faz uma primeira apresentação da representação da escola moderna e seu 

papel na sociedade. Vai depois criticar essa representação, principalmente pela 

idealização que faz, ou melhor, pelo não cumprimento dessa idealização e vai 

tbm apresentar em seguida o assalto do neoliberal a escola. Para o neoliberal 

uma solução para o autor a troca de um problema por outro. Essas criticas são 

todas fundamentadas na abordagem pós-modernista e pós-estruturalista. Em 

outros trabalhos o termo, pós-crítico também aparece, no sentido de 

ultrapassar (melhorando) a abordagem crítica da educação. 

 

A escola moderna sofre dois ataques: Pós-modernista e pós-estruturalista e o 

neo-liberal 

 

Os questionamentos pós-modernistas  

Parte da ideia de senso comum moderno da educação aquela que dá ao 

individuo a possibilidade de ascensão social pela educação. A Ciência e Razão 

são os ideais de modernidade e ao indivíduo é possível atingir esses ideais 

pela Instituição escolar. 

Segundo o autor a perspectiva moderna repousa sobre um conceito 

fundacional de epistemologia que é a capacidade de se chegar a certos 

conceitos e verdades de maneira universal. A perspectiva pós-moderna e pós-

estruturalista recusa esse universalismo, colocando as formas de se atingir um 

conhecimento como dependentes das razões sociais, políticas, económicas, 

históricas, etc. Desta forma não existe uma fundação última (como imagina o 

pensamento moderno-iluminista) para decidir por um ou outro conhecimento.  

 



Propõe o Sujeito Moderno que existe através do Projecto Moderno que cria o 

sujeito racional, unitário e centrado, e a pedagogia deste projecto tem como 

finalidade sua emancipação, autonomia e independência. 

O Sujeito Moderno: 

 

O sujeito moderno não é moldado por uma construção histórica. 

 

 

Bourdieu??? 

 

 

??? 

 

Isso não me fez sentido… O poder quer que os seus comandados tenham 

conhecimento? 

 



 

 

 

Em favor do discurso pós-modernista e pós-estruturalista vem as contestações 

dos diversos movimentos sociais. Uma crítica importante é sobre o conceito de 

ciência, masculino, branco e eurocêntrico (mas poderia ser de todo o H. Norte). 

Como um conhecimento essencialmente bom o que pode ser contestado. 

Desta forma a crítica pós-modernista e pós-estruturalista se assenta na ruína 

atual, mesmo este texto sendo de 15 anos atrás, a ruína parece a mesma, e na 

minha opinião o que muda é o assalto neoliberal que existia em 1995 era muito 

mais flagrante.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Três Críticas importantes 

Critica a alta cultura como possuidora de cumplicidade com as relações 

de poder. Associa a educação moderna à esta alta cultura. (ler: Alta Cultura e 

Alta Costura do Bourdieu) 

 

Crítica a disciplinarização escolar como instrumento para a 

disciplinarização da sociedade, no sentido político, de governo e de poder. 

Coloca a escola como a instituição disciplinar (duplamente) por excelência, 

disciplinar por girar em torno de disciplinas (epistemologicamente) e por ser 

encarregada de disciplinar os seres (politicamente). 

 

Crítica ao intelectual moderno como possuidor do saber, como capaz de 

interpretar as necessidades dos oprimidos e não questionável. No caso do 

intelectual pós-moderno ele pode e deve ser questionado. Sua autoridade não 

é dada a priori. 

 

 

 

  Forte não?! 

 

 



 

Transferência educacional gerada pela política neoliberal. 

Esta politica tbm busca despolitizar a educação moderna, a transformando 

numa questão técnica. 

 

O projeto neoliberal como um todo e educacional em específico, baseia-se nos 

pressupostos de dispositivos linguísticos, ou seja, de conceitos chaves, diante 

dos quais fica difícil manifestar opinião contrária. Ex.: Escolha, Direitos (do 

consumidor), eficiência, qualidades, etc. 

No caso educacional o discurso neoliberal aponta o atual sistema de ensino 

como fadado ao insucesso, deplorável, para assim justificar sua mudança.  

Ocorre então uma substituição de conceitos como pedagogia e/ou currículo 

para aparecerem outros como técnicas de mercado e consumismo e/ou 

dispositivos de produção, aquisição, poder de compra. A educação passa a ser 

um bem que pode ser comprado de acordo com o capital do comprador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Neste trecho trabalha a ideia da intrusão da ideia da gerência nas questões 

educacionais. 

 

A visão do social no discurso da gerência. 

 

O projeto neoliberal trás as técnicas administrativas de sua ideologia para o 

espaço da educação.  

 

Existe o rompimento da relação desvinculada, existente na educação moderna, 

entre educação e produção, ou seja, o projeto educacional neoliberal vincula 

essas partes. A escola, nessa racionalidade, tem essa finalidade: Educar para 

o capital. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Esses “dois” no caso são, o Projeto educacional moderno e o projeto 

educacional neoliberal. 

 

 

 

Argumentação possível contra o discurso pós-modernista-estruturalista. 

 

 

 

Contra-argumentando isso, o autor se inclina a uma possibilidade de 

reestruturação do projeto educacional moderno crítico pelo viés do discurso 

pós-modernista-estruturalista. 

 

Segundo o autor já se podem notar efeitos dos discursos pós-modernistas-

estruturalistas, por exemplo na crítica as bases do currículo nacional (brasileiro) 

evidenciando o viés dos conteúdos com perspectiva eurocêntrica (H. Norte), 

masculina, branca. Mostrando seus vínculos com o poder. 

Nos Currículos mais atuais talvez se possa tbm notar isso.  

 



 

 

O discurso pós-modernista-estruturalista que ataca o projeto educacional 

neoliberal não pode esquecer, nem defender o seu suposto contrário q é o 

projeto histórico educacional de educação de massas. O autor mostra a forte 

ligação deste discurso com as relações de poder, deixando claro que é no 

estudo profundo delas e as atacando que se pode construir um projeto 

educacional pós-crítico. 


