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Prefácio 
 
 
 
 
 

Mário, autor deste livro, pediu que redigisse o prefácio. Isto é, pediu 
que esclarecesse para o leitor, em poucas palavras, o objeto de estudo, a 
mensagem defendida, a importância da obra e para quem, especialmente, 
recomendaria sua leitura. No final, traçarei, também, por que não?, um perfil 
do autor, pessoa muito especial.  

Em 1995, fui seu orientador de mestrado, no PPGE da UFSCar 
(Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de São 
Carlos-SP). Permanecemos amigos.  

O conteúdo do livro é sua dissertação: uma análise crítica da ‘Escola 
Cooperativa do Município de Maringá (PR)’, saudada, na época, como 
importante inovação da política escolar. A iniciativa foi do prefeito Ricardo 
Barros (PFL), no quadriênio 1989-1992. Teve ressonância nacional, mas 
enfrentou também muitos posicionamentos contrários. Em 1993, na gestão 
do novo prefeito Said Ferreira (PMDB), todo o sistema da ‘Escola 
cooperativa’ foi extinto. A legislação, entre outros, foi o obstáculo 
intransponível. Ou seja, a iniciativa durou pouco. 

O então Partido da Frente Liberal (PFL), que pretendia aplicar essa 
forma gerencial neoliberal (privatização ou terceirização) também para o 
campo da saúde e do serviço de coleta do lixo, foi politicamente vencido 
pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), que não se 
conformava em reduzir seu espaço de poder no campo das Escolas 
Municipais, estratégico curral eleitoral. Em outras palavras, o ‘inovador’ 
neoliberalismo foi vencido pelo populismo. E a população maringaense 
pulava da frigideira para o fogo. 

Publicar em 2019 um texto produzido 25 anos atrás é uma empresa 
editorial difícil, arriscada, sobretudo quando se pretende (e o autor fez isso) 
atualizá-lo. Com efeito, é difícil amalgamar documentos, problemas, 
debates, fontes, referências etc. dos anos de 1990 com outros recentíssimos. 
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Em semelhante situação, eu não arrisquei tal façanha1. É que o autor, desde o 
mestrado, permaneceu focado no mesmo tema, a crítica ao neoliberalismo, 
assunto ainda hoje atual e polêmico. Não só. Mário, com frequência, 
retornava ao texto, incluía novos dados, novos personagens e análises. 
Assim, tecnicamente destro, apresenta à editora um resultado excelente. 

Mas por que tomou, agora, a decisão de publicar essa sua ‘antiga’ 
análise crítica? Pelo simples fato de que o alvo de sua crítica, o 
neoliberalismo, ‘onda’ ideológico-política, quase um tsunami, dos anos 
noventa, ainda hoje teima em se apresentar como única solução para os 
problemas econômicos e sociais. Nesse sentido, é mais que oportuna a 
precisa crítica do autor. Mas especial sabor do livro provém da articulação 
dialética entre os fundamentos teóricos do neoliberalismo e as políticas 
públicas concretas, implementadas no Brasil, precisamente na sua cidade, 
em Maringá. O próprio título do livro evidencia essa articulação: Educação e 
Gestão Neoliberal: A escola cooperativa de Maringá - uma experiência de 
charter school?.  

Observo que a expressão charter school recorre com muita 
frequência. Pode ser traduzida por ‘carta patente’, ‘alvará’, ‘licença’, 
‘fretamento’, ‘aluguel’ das instituições escolares que o proprietário, Estado 
ou Município concede para privados, interessados no lucro. A tão decantada 
inovação político-gerencial nada mais é que isso. Metaforicamente, lembra o 
triste e famoso gesto de Pilatos: o Estado ‘lava suas mãos’ com referência à 
nobre e essencial função de educar o cidadão, de quebra, ganha uns fartos 
trocos do ‘aluguel’. 

Se, para o autor, o fundamento político-ideológico dessa experiência 
maringaense é o neoliberalismo, esclarece, porém, que, apesar talvez da 
intencionalidade de alguns intelectuais neoliberais, esse fenômeno cultural é 
bem diferente do liberalismo clássico, uma vez que o pensamento da antiga 
cepa dos filósofos liberais progressistas, Adam Smith, John Stuart Mill, por 
exemplo, não pode ser identificado com a ideologia de intelectuais como 
Milton Friedman, Friedrich A. von Hayek ou Margareth Thatcher. Para os 

                                                
1  Eu mesmo, ao publicar, em 2013, minha dissertação de 1977, preferi manter o texto na 

exata forma original, exibindo as marcas daquele período. Acrescentei apenas um 
posfácio de esclarecimentos e dados de atualização. 
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primeiros2, o máximo valor humano era a liberdade, novo horizonte político 
radicalmente contraposto ao passado dogmático medieval, enquanto, para 
esses segundos, o maior perigo é representado pelas crescentes conquistas 
sociais das massas trabalhadoras que, em sua opinião, estão ameaçando o 
futuro do estado democrático. Enfim, os primeiros traçavam novos rumos da 
história; os segundos fecham perspectivas que entendem ser ‘perigosas’.  

Curioso! Os neoliberais nem sequer conseguem cognominar esse 
contemporâneo movimento ideológico por uma linguagem original. 
Recorrem a um termo desconstrutor da clássica linguagem do pensamento 
liberal moderno, refugiando-se no prefixo ‘neo’, quem sabe, expressão 
verbal de má consciência; certamente, sinal de que não cogitam perspectivas 
renovadoras. Em outras palavras, a era dos direitos, essencial novidade do 
espírito contemporâneo, por eles não pode ser significada com uma palavra 
específica ou termo original, simplesmente porque não perceberam essa 
novidade.  

O próprio conceito de ‘justiça social’, por exemplo, embaraça os 
doutrinadores neoliberais, tanto que – escreve o autor – ‘não dedicam 
aprofundadas discussões sobre valores sociais como fraternidade, 
solidariedade, igualdade, justiça social etc.’ Retomam o conceito do ‘livre 
jogo do mercado’ como fórmula milagrosa para toda incongruência social, 
mesmo depois de tantas comprovações recentes dos limites do mercado. A 
reiteração daquela fórmula clássica, hoje sem sentido, é mera expressão do 
preconceito de que a administração privada é sempre eficiente e justa, 
enquanto a pública ‘é, por natureza, perdulária, ineficaz e ineficiente’. 

Os políticos neoliberais, ao implementarem ‘ousadas’ experiências 
para o campo da educação à luz desse preconceito, mercantilizam a escola, 
bem público e direito social de todos, privatizando-a.  

Com isso, é definitivamente abortado o nascimento da escola 
‘unitária e desinteressada’, de cultura humanista moderna, sólida e para 
todos, fusão pedagógica do polo produtivo com o do comando político, 
formadora do cidadão preocupado não apenas com os interesses individuais, 
imediatos e provisórios, mas também com o cultivo do bem comum, isto é, 
                                                
2  O próprio Karl Marx pertencia ao clássico grupo dos liberais progressistas, embora 

deles tenha se contraposto por reivindicar uma liberdade plena e para todos 
(Manacorda, 2012). 
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‘desinteressada’, não neutra. Não por acaso, o autor dedica o quinto e último 
capítulo aos fundadores dessa revolucionária perspectiva pedagógica, 
verdadeira novidade democrática do século vinte, destacando a paixão 
educativa de Antônio Gramsci. 

Encerrando, permito-me escrever como se configura, em minha 
lembrança, o perfil do autor deste belo livro. Para mim, Mário sempre foi 
pessoa madura. Mesmo quando muito jovem, era muito pensativo e 
preocupado com tudo e todos, com a família especialmente. E hoje, 
obviamente pessoa madura, surpreende-me porque se apresenta como muito 
jovem, que não abandona, inclusive, o hábito do semanal jogo de futebol. 
Em suma, para mim, Mário foi um jovem maduro e é hoje um maduro 
jovem. A Universidade Estadual de Maringá o absorve definitivamente, mas 
seu pensamento navega longe. Com efeito, para ele, a rejeição do 
neoliberalismo nunca foi mera submissão acrítica aos interesses da 
corporação.  

Seu livro vem a público em boa hora e sua leitura é mais que 
oportuna neste momento em que a frustração política ofusca o horizonte e 
muitos de nós podem sucumbir à tentação de olhar apenas pelo espelho 
retrovisor.  

 
Parabéns, Mário. 

Paolo Nosella - PPGE/UFSCar. 
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