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competitivo, flexível, inovador, 
ambicioso, capaz de "transformar 
sonhos em realidade" etc.); c) uti-
lizando seus mecanismos de ava-
liação; assimilando e fazendo uso 
de suas práticas de gestão, o que 
acaba redundando numa despoli-
tização generalizada de uma série 
de questões sumamente impor-
tantes para a educação. 

Existe autonomia docente ou 

discente em uma escola gerida 

como negócio? 

Considerando esse cenário é di-
fícil ver condições propiciadoras 
para o exercício de práticas au-
tonomizadoras para os docentes 
e discentes, para ficar só nesses 
dois casos. Por outro lado, creio 
que é necessário insistir na ideia 
de que a autonomia nunca está 
dada de antemão, nunca está as-
segurada a priori; em vez disso, 
devemos produzi-la, conquistá-la 
em cada uma das experiências e 
circunstâncias em que nos vemos 
implicados. Nesse sentido, penso 
ser interessante apostar na experi-
mentação de condutas diferentes, 
imprevisíveis e aleatórias, como 
possibilidade de resistência a esses 
processos de empresariamento e 
homogeneização que hoje impe-
ram na educação. 

De que forma avalia o movimento 

de privatização da educação? 

Pode-se dizer que a privatização 
da educação ocorre em estreita 
ressonância com a concorrência. 
Isso significa que o Estado deve 
passar a intervir quase que apenas 
no sentido de incentivar e induzir 
os pais, seus filhos e as escolas, os 
centros, os institutos de formação 
técnico-científica e as universida-
des, a se autoencarregarem de si 
mesmos, ou seja, de sua gestão, 
investimentos em capital humano 
e capitalização. É nesse movimen-
to, a meu ver, que se constitui e 
se propaga insidiosamente uma 
cultura do empreendedorismo, 
festejada tanto à esquerda quanto 
à direita, desde a qual a forma-
-empresa passa a presidir e orien-
tar a formação das subjetividades, 
fazendo dos alunos indivíduos 
microempresa, isto é, empresários 
de si mesmos, obcecados com o 
"sucesso", e que deverão lutar en-
tre si por um lugar ao sol, numa 
competição cada vez mais desen-
freada, irracional e selvagem. Para-
lelamente, vemos esse movimento 
forçar as organizações educacio-
nais a se dobrarem ao mundo em-
presarial: a) estabelecendo "parce-
rias"; b) adotando os valores de seu 
ethos (ser eficaz, eficiente, próativo, 

Pensador da modernida-
de, filósofo libertário, 
Michel Foucault ( 1 9 2 6 -

1984) dedicou sua obra ao estudo 
das instituições disciplinares, en-
tre elas a escolar. Em determinado 
momento de sua démarche, parti-
cularmente em Nascimento da bio-
politica, ele oferece algumas pistas 
para compreender a privatização 
da educação, apesar de não ter tra-
tado especificamente do tema em 
sua bibliografia. 

A importância que Foucault con-
fere ao princípio de concorrência 
na governamentalidade neoliberal 
de matiz estadunidense; o modo 
como ele articula a teoria do capital 
humano (produzida pela Escola 
de Chicago) e seu principal desdo-
bramento, o empreendedorismo, 
ao governo das condutas dos in-
divíduos, podem ajudar a pensar 
a questão, diz o psicólogo, mestre 
em Sociologia e doutor em Edu-
cação pela Universidade Federal 
do Ceará (UFC), Sylvio Gadelha. 
"Outra marca é a maneira como 
ele percebe a política de sociedade 
e o controle social, que lembram 
uma espécie de neobehaviorismo, 
acompanhado de um empresaria-
mento generalizado da sociedade 
e, portanto, acredito, da educa-
ção," diz Gadelha. 
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Text Box
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