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 educação escolarizada e pública sintetiza, de certa forma, as idéias e os ideais da 

modernidade e do iluminismo. Ela corporifica as idéias de progresso constante 

através da razão e da ciência, de crença nas potencialidades do desenvolvimento de um 

sujeito autônomo e livre, de universalismo, de emancipação e libertação política e social, de 

autonomia e liberdade, de ampliação do espaço público através da cidadania, de 

nivelamento de privilégios hereditários, de mobilidade social. A escola está no centro dos 

ideais de justiça, igualdade e distributividade do projeto moderno de sociedade e política. 

Ela não apenas resume esses princípios, propósitos e impulsos; ela é a instituição en-

carregada de transmiti-Ias, de torná-los generalizados, de fazer com que se tornem parte do 

senso comum e da sensibilidade popular. A escola pública se confunde, assim, com o 

próprio projeto da modernidade. É a instituição moderna por excelência.  

 Pois é precisamente essa instituição que se encontra presa no fogo cruzado de dois 

ataques centrais a suas fundações modernas e iluministas. De um lado, temos o 

questionamento pós-modernista e pós-estruturalista aos pressupostos modernos da 

educação pública e institucionalizada - a existência de um sujeito essencial, centrado e 

unitário, as narrativas mestras da razão e do progresso, o ideal de emancipação e 

autonomia. De outro, o assalto neoliberal ao senso comum sobre a educação pública 

produzido pelo modernismo e pelo iluminismo e o conseqüente deslocamento da educação 

da esfera do [p.246] espaço público para o espaço privado do consumo e da escolha. Uma 

das vítimas principais dessa guerra, além da idéia de educação pública, é a própria 

teorização crítica sobre a escola e o currículo, é o próprio posicionamento da Esquerda em 

relação as idéias – modernas – sobre educação. A posição modernista e iluminista 

constituía à base comum do pensamento liberal e do pensamento crítico de fundamentação 
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marxista sobre a escola. Mesmo os questionamentos mais radicais sobre a educação 

institucionalizada, representados num certo momento pelas teorias da reprodução, de certa 

forma se restringiam a cobrar da educação liberal e moderna suas promessas não cumpridas 

de acesso universal, de igualdade de tratamento e de não-discriminação. A educação liberal 

e capitalista era condenada não por seus ideais mas pela falta de sua realização. (Não deixa 

de ser irônico que esses ideais sejam agora questionados quando para uma grande parte da 

população nem sequer foram realizados). No fundo, estava a possibilidade de uma 

educação e de uma escola não contaminada pelas distorções de uma sociedade capitalista e 

mercantil e de um estado interessado, mas na qual os ideais de um sujeito autônomo e 

racional de emancipação, progresso e triunfo da razão poderiam, finalmente, ser cumpridos.   

 Os ideais modernos e iluministas sobre a escola sempre constituíram o critério 

último a partir do qual se fundava a crítica sobre a escola existente: se apenas pudéssemos 

eliminar os obstáculos colocados a essa realização - resultantes do funcionamento de uma 

organização econômica espúria - chegaríamos, finalmente, à educação autentica e legitima. 

A ironia é que esses ideais e princípios são colocados sob suspeita e radicalmente 

questionados precisamente numa época em que o assalto a algumas de suas fundações vem 

do outro lado: de uma nova direita disposta a lançar as bases de um novo senso comum 

sobre a educação e a escola. Nesse cenário, sobre quais bases se continuará fazendo a 

crítica educacional de Esquerda? Retiradas as fundações modernistas de nossa crítica, onde 

ancorar nossa avaliação do presente assalto direitista à educação pública? É para tentar 

construir um começo de resposta à essa inquietante questão que tento resumir, na próxima 

seção, o questionamento pós-modernista e pós-estruturalista à educação institucionalizada, 

assim como os contornos da ofensiva neoliberal às bases,e às justificativas modernas da 

escola pública. [p.247]  

O interrogatório pós-modernista: a identidade em questão  

 Os ideais e princípios da educação moderna e iluminista, incluindo os de sua 

vertente crítica, progressista e de Esquerda, repousam em certos fundamentos que têm sido 

colocados radicalmente em questão pela discussão pós-modernista e pós-estruturalista. A 

idéia de educação, que é parte essencial do senso comum moderno, está montada nas 

narrativas do constante progresso social, da ciência e da razão, do sujeito racional e 



autônomo e do papel da própria educação como instrumento de realização desses ideais. A 

ciência e a razão são instrumentos de progresso, o sujeito moderno é aquele que está 

imbuído desses mesmos propósitos e impulsos e a educação institucionalizada é quem está 

encarregada de produzi-lo. O sujeito educacional assim produzido encarna os ideais da 

narrativa moderna: emancipado, livre, racional.  

 Acima de tudo, é o próprio conceito fundacional de epistemologia que é abalado 

pela contestação pós-moderna. A racionalidade da sociedade moderna repousa no 

pressuposto fundacional, o pressuposto de que existem certos princípios e critérios básicos, 

universais, que possibilitam determinar a verdade das proposições de conhecimento. O 

pressuposto fundacional, por sua vez, se apóia na possibilidade de um conhecimento social 

abstraído da história, do contexto e da política, isto é, das relações de poder. Ao ver todo 

conhecimento como contingente, isto é, como dependente de suas condições de produção, a 

perspectiva pós-moderna e pós-estruturalista destrói a possibilidade do recurso a um 

abstraído reino epistemológico de verdade. Não há uma fundação última à qual recorrer 

para arbitrar disputas de conhecimento. A própria idéia de fundação última é questionada e 

vista como produto de lutas em torno da verdade.  

 Juntamente com a possibilidade fundacional, rui o domínio das chamadas grandes 

narrativas ou narrativas mestras, as explicações globais e totalizantes sobre o mundo e a 

sociedade. As grandes narrativas - da ciência, da religião, da política - nascem do desejo de 

conter o fluxo constante e a complexidade do mundo e da vida social. Elas representam 

tentativas de ordenar, classificar, controlar a organização e a interação social. Em sua 

vontade de poder e controle, entretanto, assim reza a contestação pós-modernista, elas, 

freqüentemente, têm contribuído para oprimir, para suprimir, para excluir. Os mapas 

explicativos totalizantes e universalizantes, em sua ânsia de controle e contenção, [p.248] 

apenas têm servido de justificativa para as mais variadas formas de opressão e dominação. 

As grandes narrativas são encaradas, nessa visão, mais como instrumentos de poder, como 

construções interessadas do social do que como resultado de ações epistemológicas neutras 

e desinteressadas. As grandes narrativas são, assim, colocadas no incômodo contexto da 

política e do poder e retiradas do confortável domínio da epistemologia. A destruição da 



ilusão dos pontos fixos, base das narrativas mestras, tem seu correlato na destruição da 

soberania e do centramento do sujeito moderno.  

 O sujeito moderno é, talvez, a maior vítima das contestações e é aqui, 

provavelmente, que o projeto educacional moderno sofre seu maior abalo. Afinal, a 

possibilidade da educação e da pedagogia repousa precisamente no pressuposto da 

existência de um sujeito unitário e centrado e na finalidade da educação como a construção 

de sua autonomia, independência e emancipação. Sem o sujeito moderno não há educação 

moderna.  

 Na avaliação pós-moderna e pós-estruturalista, o sujeito moderno - racional, 

centrado, unitário - é uma construção muito particular, uma construção precisamente da 

época moderna e do projeto iluminista de sociedade. Na perspectiva moderna, o sujeito é 

considerado como uma essência que preexiste à sua constituição na linguagem e no social. 

Ele é racional e calculista, isto é, sua ação se baseia na consideração consciente de 

hipóteses e cursos de ação alternativos. Ele é visto como capaz de autonomia e 

independência - se convenientemente educado - em relação à sociedade. Sua consciência é 

dotada de um centro, origem e fonte única de todas as suas ações. Além disso, essa 

consciência é unitária e não dividida, partida ou fragmentada. Ele é auto-idêntico, tendo 

como referência última apenas a si mesmo. É esse sujeito que constitui a possibilidade da 

existência da sociedade e da política modernas. A organização econômica e social dos 

modernos estados-nação se baseia precisamente na existência e no pressuposto desse tipo 

de sujeito. A produção dessa classe particular de sujeito constitui a tarefa central da 

educação e da escola modernas.  

 Do ponto de vista pós-moderno, o problema está em que a produção desse tipo 

particular de sujeito esconde exatamente isso: que se trata de uma construção social e 

histórica, contingente, característica de uma época histórica específica. O sujeito moderno 

só existe como resultado dos aparatos discursivos e lingüísticos que assim o construíram. 

[p.249] Aquilo que é visto como essência e como fundamentalmente humano não é mais do 

que o produto das condições de sua constituição. O sujeito moderno, longe de constituir 

uma essência universal e atemporal é aquilo que foi feito dele. Sua apresentação como 

essência esconde o processo de sua manufatura.  



 A avaliação do sujeito moderno como uma construção discursiva demonstra o 

deslocamento central efetuado pelo pós-modernismo e pelo pós-estruturalismo: do 

paradigma da consciência para o paradigma da linguagem. Esse desenvolvimento pode ser 

sintetizado pelo conceito de discurso tal como utilizado por Foucault e pelo questionamento 

do pressuposto da transparência da linguagem efetuado por Derrida.  

 Com o conceito de discurso, Foucault chama a atenção para o papel exercido pela 

linguagem como elemento de constituição da realidade e sua cumplicidade com relações de 

poder. Com isso, fica questionada também a noção de verdade como correspondência 

epistemológica com algum suposto e independente real. Em vez disso, Foucault destaca o 

papel de efeitos de verdade realizado pela linguagem e pelo discurso. Nessa perspectiva, é 

que o sujeito e a subjetividade são também efeitos de operações discursivas e não essências 

que pré-existam à sua constituição na e pela linguagem: O próprio sujeito autônomo é 

resultado não de uma operação de desvinculação em relação ao poder, mas de uma 

ocultação do vínculo de sua auto-regulação com o poder. O sujeito autônomo não é mais 

livre e sim mais governável, na medida em que autogovernado. O conceito de discurso é 

importante também para o inevitável nexo entre saber e poder postulado por Foucault. 

Através desse nexo, Foucault quer demonstrar que o saber não constitui o outro do poder, 

mas seu correlato. O saber é necessariamente movido por uma vontade de poder e o poder 

exige o conhecimento daquilo e daqueles que devem ser regulados e governados. As 

ciências humanas estão particularmente implicadas nessa cumplicidade entre saber e poder 

e, longe de constituírem uma busca desinteressada de conhecimento, elas estão implicadas 

em operações de poder. Conhecer para governar. Para governar é preciso conhecer. Não é 

difícil ver as implicações disso tudo para o projeto educacional moderno, incluindo sua 

vertente crítica.  

 Derrida ataca os pressupostos de transparência da linguagem por um outro flanco. 

Para Derrida não existe a possibilidade de acesso ao real sem a mediação da linguagem. 

Conforme a famosa expressão, não [p.250] existe o fora-do-texto. Por outro lado, o sonho 

de que a linguagem seja a expressão do real é um sonho vão, na medida em que o 

significado nunca é apreendido definitiva e cabalmente pela palavra – ele depende da 

diferença e é sempre adiado, nunca plenamente presente, como se pretende. A linguagem é 



fluxo, instabilidade, adiamento. A desmontagem que Derrida faz dos pressupostos 

logocêntricos do pensamento metafísico ocidental fica exemplificada sobretudo na análise 

que ele realiza das oposições binárias. Derrida demonstra que os elementos de uma 

oposição binária não têm sentido de forma isolada nem constituem solução simétrica a seu 

oposto, mas que eles se dependem mutuamente e que um dos termos tem uma posição 

dominante. Tampouco subsiste a tentativa de uma solução de superação dialética 

extralingüística. Essa análise das oposições binárias é particularmente importante para o 

exame do projeto educacional moderno que estamos fazendo, dada a centralidade, nesse 

discurso, de permanentes oscilações entre os termos de oposições binárias tais como 

emancipação/opressão, libertar/reprimir, autonomia/dependência, educação centrada no 

professor/educação centrada no aluno, agência/estrutura sociedade/indivíduo, 

cultura/natureza... Uma desconstrução à lá Derrida desses binarismos demonstraria não a 

superação de um dos termos pelo outro, mas a sua dependência comum de certos 

significados transcendentais que estão supostos na oposição, como, por exemplo, o de uma 

essência a ser libertada ou reprimida no par libertar/reprimir.  

 Os questionamentos pós-modernos e pós-estruturalistas às fundações modernas não 

podem ser separados dos abalos causados pelas contestações dos diversos movimentos 

sociais, do feminismo às lutas ecológicas. A suspeita lançada à própria idéia de progresso 

como inerentemente bom e desejável; a caracterização da ciência e do conhecimento 

dominantes como fortemente enviesados em favor de uma visão masculina, eurocêntrica, 

branca; a descrição dos cânones educacionais e culturais como carregando perspectivas 

muito particulares e interessadas de nação, classe, gênero, etnia; tudo isso se junta às 

interrogações pós-modernistas e pós-estruturalistas para colocar em questão o status 

privilegiado, confortável e confiante das narrativas dominantes sobre a sociedade e a 

história. Evidentemente é a educação, como a corporificação desses princípios e, ao mesmo 

tempo, como· a instituição encarregada de sua difusão e transmissão, que se vê como mais 

afetada por esse interrogatório. Da perspectiva da contestação [p.251] epistemológica e 

política desses movimentos sociais, as narrativas dominantes sobre ciência e conhecimento 

estão longe de serem inocentes e benignas. Como conseqüência, tampouco pode ser 

absolvida a instituição moderna que encarna de forma mais representativa aquelas 

narrativas - a educação oficial.  



 O apagamento progressivo das fronteiras entre alta cultura e baixa cultura é outro 

desenvolvimento pós-moderno que tem contribuído para colocar em xeque tanto as 

narrativas modernas mais amplas quanto a narrativa contida no projeto educacional 

moderno. Afinal, o privilegiamento da cultura de elite, isto é, da alta cultura esteve sempre 

fundamentado no pressuposto das características inerentemente superiores, moral e 

esteticamente, daquilo que de melhor, supostamente, teria produzido a humanidade. O 

cenário pós-moderno é um cenário não apenas em que se evidencia a cumplicidade desses 

produtos da excelência humana com relações de poder, mas em que a alta cultura é 

deslocada, em seu papel privilegiado, pelos produtos da cultura mercantilizada, quando não 

se integra ela mesma aos circuitos mercantis da cultura. Num tal contexto se torna 

impossível sustentar o suposto papel superior moral, estético e epistemológico, da chamada 

alta cultura. Torna-se insustentável, pois, também o papel daquela instituição moderna mais 

identificada com essa alta cultura. Justamente a educação.  

 O caráter disciplinar da organização moderna do saber e do conhecimento é outra 

característica que tem sido destacada pela interrogação pós-modernista e pós-estruturalista. 

Nessa perspectiva, a disciplinarização do saber, sua estrita e especializada divisão de 

trabalho está no centro de sua implicação com relações de poder, como demonstrou 

principalmente, Michel Foucault. A disciplinarização do saber - no sentido epistemológico, 

de organização e divisão do trabalho - guarda, nessa perspectiva, uma estreita relação com a 

disciplinarização da sociedade - no sentido político, de governo e controle, dessa palavra. É 

através dessa disciplinarização que, segundo Foucault, saber e poder se encontram 

mutuamente implicados. A educação moderna é a instituição disciplinar por excelência - 

nos dois sentidos da palavra. A sua natureza disciplinar, isto é, como instituição organizada 

em torno de disciplinas - no sentido epistemológico - e como instituição encarregada da 

disciplina - no sentido político - é talvez o traço que a define de forma mais característica e 

também o seu traço mais permanente e impermeável. Numa perspectiva que questiona uma 

tal [p.252] sociedade disciplinar é, obviamente, a sua principal instituição, disciplinar que 

se encontra sob ataque.  

 Finalmente, a contestação, que as perspectivas pós-modernistas e pós-estruturalistas 

fazem de narrativas privilegiadas, de fundações epistemológicas últimas e do sujeito 



moderno implicam desalojar o/a intelectual de seu papel privilegiado de vanguarda e de 

fonte de toda autoridade e saber e de intérprete esclarecido/a dos interesses de grupos 

supostamente oprimidos. A posição do/o intelectual pós-moderno é colocada na mesma 

perspectiva de parcialidade dos outros atores sociais e a análise de seu discurso não toma 

sua autoridade como dada, mas, ao contrário, ela é igualmente questionada. O/a intelectual 

pós-moderno/a não é absolvido/a, de sua cumplicidade com relações de poder.  

 Em seu conjunto, esses desenvolvimentos representam um golpe mortal ao projeto 

educacional moderno. Sem narrativas mestras, sem sujeito (ou, ao menos, sem aquele 

sujeito), sem soluções baseadas em binarismos, sem a possibilidade de ultrapassagem 

dialética de oposições, sem significados transcendentais (justiça?, democracia?, 

igualdade?), o projeto educacional moderno é um paciente terminal, ao menos, 

teoricamente.  

 O projeto neoliberal de restauração da sociedade parece estar cuidando para que o 

seja também concretamente.  

 

O assalto neoliberal: troca de identidade?  

 São conhecidos os contornos e as origens do projeto neoliberal de reestruturação da 

sociedade. Com base na construção de um novo senso comum e de uma nova sensibilidade 

popular, o projeto neoliberal se propõe a reformar o social e o político de acordo com os 

renovados interesses do capital, no contexto de um cenário internacional radicalmente 

modificado por certos eventos políticos recentes e por importantes desenvolvimentos 

econômicos. Essencialmente o projeto neoliberal objetiva redefinir os propósitos do estado 

e da política para realinhá-los aos objetivos e aos interesses do grande capital sob bases que 

garantam a acumulação de capital e a taxa de lucro num cenário de extrema 

competitividade e incerteza e de crise de produtividade. No centro dessa reestruturação está 

o corte de gastos sociais não diretamente relacionados à acumulação de capital e à 

reprodução da força [p.253] de trabalho. Desregulamentação, privatização, desestatização 

são assim palavras-código para estratégias de contenção de gastos sociais.  



 A educação tem constituído um dos alvos prioritários do assalto neoliberal às 

instituições sociais inclusivas do moderno estado capitalista. Não por acaso: a educação é a 

instituição social universal por excelência, sua expansão constante tem constituído uma das 

fontes da crise fiscal do estado e, evidentemente, como agência de mudança cultural e de 

produção de identidades, está situada numa oposição estratégica para qualquer projeto de 

mudança radical do político e do social. De certa forma, a educação institucionalizada 

sintetiza todos os problemas de governamentalidade, para utilizar uma expressão de 

Foucault, enfrentados pelo estado capitalista numa situação de profundas transformações 

econômicas e sociais. A educação não está apenas no centro do projeto educacional 

moderno, ela está no centro dos problemas de governamentalidade do moderno estado 

capitalista.  

 Basicamente, o projeto educacional neoliberal busca deslocar a educação da esfera 

pública para a esfera privada. O objetivo do projeto neoliberal de educação é o de, 

gradualmente, retirar a responsabilidade pela educação institucionalizada da esfera pública 

do controle do estado e atrelá-la ao controle e à gerência das empresas privadas. Nessa 

operação, a educação não apenas passaria ao controle total de empresas privadas, mas 

estaria orientada diretamente pelas necessidades e exigências de mão-de-obra das empresas 

capitalistas.  

 Dados os problemas de governamentalidade não apenas do estado capitalista, de 

maneira geral, mas da educação pública, em particular, sobretudo sua incapacidade de 

fornecer aquilo que está prometido em seus objetivos, as questões de direito e de política 

pertencentes à definição de educação pública do projeto moderno são traduzidas em 

questões de gerência, eficiência, produtividade. O que o projeto neoliberal de educação faz, 

essencialmente, é despolitizar o projeto moderno de educação, transformando-o em uma 

questão de governo e engenharia.  

 Considerando-se a localização do projeto moderno de educação na mentalidade 

popular, isso exige uma transformação radical do senso comum e da sensibilidade popular 

sobre o papel e a função da educação institucionalizada. O projeto neoliberal de sociedade, 

em geral, e o de educação, em particular, dependem de uma estratégia de transformação 

cultural intensiva. O que está em jogo, em muitos casos, é uma inversão das categorias do 



senso comum sobre o político, o social e o [p.254] educacional. O projeto neoliberal 

implica uma nova racionalidade, entendi aqui como o complexo que justificativas que 

sustentam uma determinada atividade social. Essa nova racionalidade se apóia, obviamente, 

numa continuidade com certos aspectos do projeto moderno, mas em outros, exige uma 

ruptura radical com aquele projeto. Nos termos de Gramsci, o projeto neoliberal envolve a 

construção de uma nova hegemonia. Essa construção está baseada na utilização 

extremamente eficaz de dispositivos lingüísticos.  Ela tem como mecanismo central a 

utilização de uma retórica construída em torno de tempos que carregam uma carga positiva. 

Assim o discurso educacional neoliberal - assim como o discurso neoliberal em geral - 

depende da instauração de um sistema lingüístico que gira em torno de palavras, conceitos 

e expressões em relação aos quais, aparentemente, se torna muito difícil manifestar opinião 

ou sentimento contrário: escolha, eficiência, direitos (do consumidor), excelência, padrões, 

qualidade (melhor ainda se essa qualidade é total)... A retórica educacional neoliberal 

depende também de uma descrição catastrófica do atual sistema educacional, uma descrição 

baseada numa visão apocalíptica de crise, mas uma descrição que, ao mesmo tempo, 

absolve os poderes existentes de qualquer responsabilidade pelo atual e supostamente 

deplorável estado do sistema existente. Curiosamente, a culpa é transferida para as vítimas 

(em geral, as/as professores/as e administradores/as educacionais), ao mesmo tempo que as 

supostas soluções gerenciais tenderão a vitimizá-las ainda mais: maior controle, piores 

condições de trabalho intensificação, desqualificação.   

 O assalto neoliberal desfere, talvez, um golpe de morte ao projeto moderno de 

educação. O sujeito humanista e altruísta da educação moderna é substituído pelo 

consumidor aquisitivo e competidor darwinista da visão neoliberal de sociedade. A 

educação deixa de ser um direito (Gentili, 1995), destinado a compensar desvantagens 

hereditárias, para ser um bem de consumo, obtido em níveis compatíveis com o poder de 

compra dos clientes. A pedagogia e o currículo, associados com a transmissão 

desinteressada de conhecimento, cedem lugar à especificação gerencial de objetivos 

estreitamente vinculados à produtividade empresarial. A condução do empreendimento 

educacional por profissionais orientados por preocupações meramente educacionais é 

substituída por técnicas e procedimentos gerenciais dirigidos por preocupações com 

eficiência e produtividade. O vago profissionalismo [p.255] docente que tem caracterizado 



o projeto educacional moderno é afastado em favor do conhecimento preciso sobre a 

produção de produtos cuidadosamente especificados, um conhecimento possuído apenas 

por experts em economia, gerência e administração. Conceitos vagos sobre qualidade, 

baseados numa visão humanista e calorosa da qualidade da interação social e educacional, 

são descartados e substituídos por conceitos precisos de qualidade e de controle de produto, 

importados do espaço fabril e empresarial também reorganizado de acordo com os 

princípios de flexibilidade da produção. Procedimentos imprecisos de avaliação são 

substituídos por medidas padronizadas de controle de qualidade. Em suma, o projeto 

educacional moderno é colonizado pelo imperialismo da gerência e da engenharia 

administrativa que está no centro das estratégias neoliberais de governo. As oposições 

acima descritas apontam para racionalidades opostas, para estratégias distintas de 

governamentalidade: a do projeto educacional moderno e a do projeto neoliberal de 

educação. E também para a produção de novos sujeitos e novas identidades sociais.  

 O projeto neoliberal de educação reafirma o papel privilegiado do/a expert - o 

contraponto do/a intelectual do modernismo - na reestruturação dos sistemas educacionais. 

Ao deslocar o foco do político para o técnico, o projeto neoliberal de educação coloca no 

centro da mudança educacional o expert em gerência, administração, reengenharia, 

avaliação, qualidade total. Nisso se contrapondo às vertentes críticas do projeto moderno, o 

neoliberalismo tende a deslocar o saber local, localizado e específico dos/as docentes sobre 

os materiais e condições da aprendizagem em favor do saber geral e sistêmico dos 

especialistas em administração e gerência. A supremacia desse tipo de expert tende a 

instituir novas formas de controle e regulação sobre o trabalho docente, a pedagogia e o 

currículo. Como diz Stephen Ball (1990, p. 157):  

o discurso da gerência é um discurso imperialista. A teoria da gerência vê 

o mundo social como preso num caos irracional, como necessitando de ser 

trazido a uma ordem redentora. Constrói sua superioridade através de um 

conjunto de poderosas oposições: a ordem contra o caos, a racionalidade 

contra a irracionalidade, a sanidade contra a loucura, a neutralidade contra 

o viés político, a eficiência contra a ineficiência, a meritocracia [p. 256] 

contra a influência pessoal. É a antítese lingüística da crise e como tal tem 

um papel político central nos anos 80. A linguagem da gerência oferece a 



racionalidade e a eficiência para promover o controle; é um regime de 

jurisdição e veridicção.   

 Em suma, contrariamente a todas as autoproclamações de neutralidade, ainda 

seguindo Stephen Ball, a base gerencial do projeto neoliberal é uma tecnologia moral, é 

uma tecnologia política. Os autoproclamados objetivos utilitaristas, instrumentalistas e 

pragmatistas tendem precisamente a ocultar sua dimensão de regulação e controle moral e 

sua função como estratégia de resolução dos problemas de governamentalidade das 

sociedades capitalistas nesse cenário econômico transformado. Ao transformar a questão 

educacional numa questão de eficiência e produtividade, o discurso educacional neoliberal 

produz a escola e a educação como novos objetos, como objetos de intervenção técnica e 

gerencial.  

 Essa dependência em relação aos experts em gerência e produção combina-se com a 

racionalidade pragmatista e utilitarista do projeto neoliberal para realizar uma ruptura 

central em relação ao projeto moderno de educação. Uma das características centrais do 

projeto moderno de educação é a constituição da escola como espaço separado da 

produção. De certa forma, a escola constituiu sempre um refúgio em relação aos objetivos 

mais duros e utilitaristas do espaço da produção. Existe, é evidente, um vínculo com a 

economia e a produção, mas esse nexo é essencialmente indireto. Por um lado, um vínculo 

franca e discursivamente direto seria antitético às pretensões humanistas do projeto 

moderno de educação e teria problemas de legitimidade. Por outro lado, de certa forma a 

produção capitalista, historicamente, tem dispensado esse vínculo direto, porque ele se 

realiza, efetivamente, na prática, como tem demonstrado a sociologia da educação, através 

do processo de credencialismo e certificação da educação. O projeto neoliberal de educação 

rompe esse pacto histórico, possibilitado pelos resultados positivos de legitimação obtidos 

no front da guerra cultural travada pela Nova Direita, ao postular um nexo direto e sem 

rodeios entre educação e produção. Nessa perspectiva, de forma cínica e desavergonhada, a 

escola deve, sim, estar ajustada às necessidades do capital: os fluxos escolares devem ser 

regulados de acordo com as [p.257] necessidades de mão-de-obra; os currículos 

educacionais devem ser moldados de acordo com essas necessidades e a escola deve ser 

gerida de acordo com normas gerenciais derivadas do local de trabalho capitalista. Rompe-



se - ou tenta-se romper - o vínculo indireto histórico entre educação e produção. Essa 

ruptura só é possível graças ao triunfo momentâneo da racionalidade neoliberal.  

 Há uma dupla troca de identidade: do projeto educacional e do sujeito da educação. 

Correspondendo à reorganização pós-fordista do trabalho, o sujeito educacional neoliberal 

deve ser aquisitivo, competitivo, flexível, adaptável, mutável. O novo sujeito educacional 

neoliberal é o sujeito do mercado e do local de trabalho modificado pela reengenharia e 

pelas novas técnicas de gerência. Em sua época, o projeto educacional moderno talvez 

nunca tenha sido efetivamente colonizado pelos objetivos fordistas e tayloristas da 

organização do trabalho e da produção, então predominantes. É possível que o erro básico 

do projeto neoliberal consista em ignorar a racionalidade específica do empreendimento 

educacional e acabe também por não prevalecer. As tendências e as tentativas de uma 

mudança de racionalidade, entretanto, estão claramente postas.  

 No meio desses dois, e assediado pelo interrogatório pós-moderno e pós-

estruturalista, onde se situa o projeto crítico de educação, pedagogia e currículo?  

 

O projeto educacional moderno: identidade dupla?  

 Pode-se argumentar que o questionamento pós-modernista e pós-estruturalista da 

educação e o assalto neoliberal à escola pública se complementam e se reforçam em seus 

efeitos regressivos. É possível argumentar ainda que mesmo que não sejam propriamente 

regressivas, as perspectivas pós-modernistas e pós-estruturalistas nos deixam sem nenhum 

critério e sem nenhuma base em relação aos quais avaliar os efeitos políticos de uma 

ofensiva como a neoliberal. Em conseqüência, isso significaria não apenas o fim do projeto 

educacional moderno, mas o fim da própria possibilidade de uma perspectiva crítica em 

educação.  

 É possível, entretanto, argumentar também de forma diferente e é nessa direção que 

me inclino. Os questionamentos pós-modernistas e pós-estruturalistas representam uma 

oportunidade de renovação da [p.258] perspectiva crítica em educação. Em alguns casos, 

eles representam uma ampliação de nossos referenciais de análise. Em outros, podem 



constituir um necessário corretivo a instrumentos analíticos críticos mais convencionais. 

Eles podem até mesmo nos fornecer instrumentos analíticos para nos ajudar a entender o 

presente assalto da nova direita à educação pública.  

  Alguns dos efeitos de uma perspectiva pós-moderna/pós-estruturalista em educação 

já podem ser observados. O questionamento dirigido aos cânones epistemológicos do 

currículo educacional, por exemplo, embora não orientados exclusivamente por essa 

perspectiva, proporcionou uma ampliação da compreensão dos elementos de poder envol-

vidos na distribuição do conhecimento educacional e até mesmo uma transformação dos 

currículos existentes. A caracterização do conhecimento e do currículo existentes como 

enviesados em favor de uma concepção eurocêntrica, branca, masculina, permite a 

construção de um currículo onde seus vínculos com o poder não apenas se tomem mais 

visíveis, mas também enfraquecidos. Não se pode considerar que o questionamento das 

grandes narrativas contidas no conhecimento oficial e no currículo possam constituir uma 

contribuição ao projeto conservador. Pelo contrário, é justamente a continuidade de seu 

predomínio que serve aos projetos conservadores. Há aqui um argumento forte em favor de 

uma posição pós-modernista na educação e no currículo.  

 Também é possível argumentar que a ênfase pós-modernista e pós-estruturalista na 

linguagem e no discurso e no seu papel constituidor da realidade social permite uma crítica 

que esteja ancorada menos na afirmação de absolutos epistemológicos, de utopias e de 

impulsos teleológicos e mais na luta política constituída precisamente na definição de 

campos discursivos movidos por relações de poder. A não existência de critérios últimos, 

de fundações ou de narrativas mestras significa não o fim do político, mas a sua ampliação. 

Se o social é definido como uma luta em tomo do estabelecimento de significados, então o 

que está em jogo não são critérios epistemológicos de adequação desses significados a 

algum referente real último, mas as relações de poder que permitem que eles sejam 

definidos como reais.  

 A perspectiva pós-modernista/pós-estruturalista também permite que se estenda 

nossa compreensão da dupla identidade da educação moderna: como projeto emancipador e 

como estratégia de governo. [p.259] Nossa defesa da educação pública moderna contra o 

assalto neoliberal não pode perder de vista os impulsos contraditórios - de produção e 



reprodução, de libertação e de contenção - contidos em sua história. A educação moderna 

está envolvida em estratégias de governo, contenção e regulação. Seria irônico se 

passássemos agora a exaltar seus pretensos potenciais emancipadores e sua pureza de 

origem contra os assaltos espúrios do neoliberalismo. A escola moderna, a escola existente 

está tão envolvida em relações de poder quanto a escola proposta pelo neoliberalismo. 

Obedecem ambas a racionalidades presidas por objetivos de governo, regulação e controle. 

Identificar as relações de poder envolvidas no projeto neoliberal não pode significar 

esquecer - e portanto, afirmar - as relações históricas de poder nas quais sempre esteve 

envolvido o projeto moderno de educação de massa.   

 O projeto crítico de educação esteve sempre sob pressão para definir uma alternativa 

concreta, prática, à educação, à pedagogia e ao currículo existentes. De certa forma, essa 

pressão era facilitada pelo corolário da atitude crítica convencional. Se existe algo de 

espúrio nos arranjos educacionais existentes, devido a seus vínculos com a organização 

capitalista, então pode-se vislumbrar uma outra situação, não-contaminada por esses 

vínculos, um arranjo educacional finalmente puro e libertado das injunções de poder. O que 

a perspectiva pós-estruturalista permite compreender, com sua formulação de 

inevitabilidade das relações do poder e sua dependência de práticas discursivas, é que não 

existe essa desejada situação de não-poder, nem tampouco sua superação dialética. Os 

arranjos existentes de poder devem ser questionados e combatidos pelo que são - arranjos 

de poder - e não por causa da possibilidade de instaurar uma situação de não-poder.  

 O presente assalto neoliberal à educação deve realmente ser questionado e 

combatido. Esse combate, entretanto, não deve se apoiar nos fundamentos de uma educação 

moderna, cuja cumplicidade com estratégias de governo e regulação têm sido tão ressaltada 

pela tradição crítica em educação. Nem tampouco deve a ofensiva educacional neoliberal 

ser julgada contra duvidosos critérios baseados em grandes utopias ou verdades 

transcendentais. Mas ela deve ser julgada, sim, por seus efeitos discursivos e por seus 

efeitos de poder. Ela estabelece novas ou renovadas hierarquias, institui novas ou renovadas 

autoridades, amplia velhas exclusões ou criam novas, estende e amplia os privilégios de 

alguns grupos e suprime os direitos de outros. A [p. 260] racionalidade do projeto 

educacional neoliberal é certamente opressiva pelas renovadas relações de poder que 



estabelece. Opor-se a ele não deve significar, entretanto, reforçar os aspectos opressivos da 

educação moderna, incluindo os de sua vertente crítica. Os projetos e as identidades 

hegemônicas provavelmente não poderão ser dialeticamente superados em vista de uma 

finalidade ou de um estado último e desejável. Eles tampouco poderão ser julgados a partir 

de uma outra posição moral, supostamente superior e mais avançada, ou mais humanista, 

ou mais emancipadora, ou mais libertadora. Eles poderão, entretanto, ser continuamente 

deslocados, subvertidos, contestados por seus efeitos de poder. Esta talvez deva ser a tarefa 

de uma teoria crítica da educação - a contestação é o questionamento constante, mas não a 

partir de uma posição superior, vanguardista, epistemologicamente superior, e sim a partir 

do interior mesmo das relações de poder e do questionamento de seu próprio envolvimento 

no estabelecimento de hierarquias, posições e autoridades privilegiadas. Trata-se de uma 

tarefa na qual a epistemologia se subordina à política e não o contrário.  

 

Este texto é uma versão ampliada de conferências pronunciadas no Núcleo de Estudos 

Educacionais e Sociais da Universidade Nacional do Centro da Província de Buenos Aires 

(Tandil, Argentina) e na Universidade de Buenos Aires, nos dias 8 e 10 de maio de 1995, 

respectivamente.  
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