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Introdução 
 
 
 
 
 

A contraposição entre direita e esquerda representa um 
típico modo de pensar por díades [...]. Conhecem-se 
exemplos de díades em todos os campos do saber. Não 
há disciplina que não seja dominada por um tipo 
qualquer de díade onicompreensiva: em sociologia, 
sociedade-comunidade; em economia, mercado-plano; 
em direito, privado-público (Bobbio, 1995, p. 32). 

 
Este livro, em grande medida, como mencionado na Apresentação, 

está baseado em um trabalho acadêmico, uma dissertação de mestrado 
defendida na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), em 1995, sobre 
a relação entre educação e o que se convencionou chamar de neoliberalismo.  

O texto, que possibilitou prévias e esparsas publicações – a cujos 
editores e organizadores renovo os agradecimentos já registrados na 
Apresentação, foi atualizado, especialmente, a respeito do neoliberalismo e 
da Nova Gestão Pública (NGP). Entretanto, não é ocioso sublinhar, os 
argumentos originais, críticos ao neoliberalismo e à chamada Escola 
Cooperativa de Maringá, estão preservados. Mantêm-se também, 
substancialmente, os referenciais teóricos da época da pesquisa de mestrado, 
como se percebe desde a epígrafe com Bobbio, bem como Gramsci e Marx. 
Porém, como reconhecem vários autores, a exemplo de Ernest Hemingway 
(Literatura), Jean Claude Passeron e Pierre Bourdieu (Sociologia), ‘escrever 
é reescrever’, pois raramente se está satisfeito com o que se escreve e mesmo 
com o derradeiro resultado impresso após muitas modificações e 
reformulações. Por isso, a necessidade (ou o desejo) de atualizações, 
aditamentos, supressões, reestruturações e revisões. Neste sentido, na 
tentativa de aperfeiçoar a análise acerca de um objeto que existiu há um 
quartel de século, buscou-se apoio na literatura crítica mais recente, como 
em Pierre Bourdieu, Roger Dale, Susan Robertson, Stephen Ball, Albert 
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Hirschman, Ellen Wood, Ulrich Beck e em outros pensadores que serão 
encontrados ao longo deste livro.  

Dessa maneira, procurou-se resguardar a essência das reflexões e 
dos estudos empreendidos no início dos anos 1990, mantendo-se, em grande 
medida, dados da época e – não poderia ser diferente – argumentos naquela 
época apresentados referentes ao problema de pesquisa que propiciou a 
original dissertação a respeito da questão da chamada ‘Escola Cooperativa 
de Maringá’. Subintitulada pela administração municipal de Maringá-Paraná 
(1990-1993), foi considerada pelos criadores como sendo uma escola com 
‘ensino público e gratuito com microgestão privada’, que foi uma 
experiência de privatização do ensino público havida nos anos de 1991-
1992.  

A propósito, vale mencionar que a epígrafe nesta Introdução, em que 
Norberto Bobbio chama a atenção para a recorrência das contraposições 
como um meio de analisar a realidade de maneira dialética, tem a intenção 
de chamar a atenção para a díade público e privado que, não é ocioso 
ressaltar, permanece como uma contraposição no campo da educação (para 
além da experiência de privatização aqui analisada). 

No entanto, o pensamento por contraposições de Bobbio não é uma 
sugestão para se pensar apenas por simples oposições. Na dissertação de 
mestrado, ao enunciar como subtítulo  a existência de um ‘novo conflito 
entre público e privado’, inferia-se que a execução de uma política de gestão 
escolar fundada no neoliberalismo, de acordo com a proposta ‘microgestão 
privada’ da Prefeitura de Maringá, colocaria em questão o conceito de 
educação como bem público e reforçaria o polo do ensino privado. A 
investigação poderia ter sido mais abrangente, tratando, para além desta 
contraposição – público e privado –, de expressões diversas que 
representassem outras contradições que deitam o neoliberalismo8. 
Entretanto, haveria prejuízo de foco e possível perda da essência do objeto 
                                                
8  Por se tratar de um livro que trata de diversos assuntos (educacionais, políticos, 

econômicos, jurídicos etc.), serão encontradas, no texto, expressões que demonstram 
diversas contradições, a exemplo de mercado e planejamento, capital e trabalho, valor-
trabalho e valor-utilidade, educação como uma mercadoria e educação como um bem 
público, escola pública e escola privada etc. Isso não significa ser dualista. As díades, 
ao mesmo tempo em que são concretas questões, são construções didáticas para a 
melhor compreensão do real. 
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em análise. Por isso, a intenção, sem prejuízo de outras discussões aqui 
contidas (e mesmo de outras díades), é perceber as consequências do 
neoliberalismo na educação, em termos político-econômico-culturais e 
sociais, que, como força, é similar a uma grande vaga mercadorizante que 
avança, com suas propriedades materiais e ideológicas, sobre as coisas e os 
espaços públicos.  

Portanto, apresenta-se neste livro como díade fundamental o conflito 
público-privado, sem insinuar qualquer demérito das demais díades ou 
tríades, pois a mercadorização e a depreciação do planejamento e da ação 
pública têm implicado, contemporaneamente, risco ao que resta de promoção 
social, de permanência do bem comum e da oferta desinteressada de bens 
públicos. 

Ademais, prefere-se tratar como essencial a díade público-privado à 
tríade estatal-público-privado por se compreender que o estatal, no sistema 
dominado pelo capital, reiteradamente, tem estado [vem sendo] privatizado 
e, por isso, a contradição estatal-privado pode ser obliterada. Da mesma 
maneira, se o estatal estiver preservando e desenvolvendo o público, não 
haveria a contradição estatal-público. O termo estatal, assim, estaria somente 
a definir, na forma, algo que já tem sua essência no conteúdo: público ou 
privado. Além disso, segundo Bobbio, a tríade, muitas vezes, é gerada pela 
maneira de raciocinar por díades, 

 
Já que muitas vezes o modo de pensar por tríades é 
gerado pelo modo de pensar por díades, sendo dele, por 
assim dizer, um desenvolvimento, bem diverso é o 
processo caso se parta de uma díade de termos 
antitéticos ou de uma díade de termos complementares. 
No primeiro caso, a passagem ocorre por síntese 
dialética, ou por negação da negação; no segundo, por 
composição9 (Bobbio, 1995, p. 32). 

                                                
9  Bobbio (1995, p. 32) considera a díade Direita-Esquerda contraditória: “Existem díades 

em que os dois termos são antitéticos, outras em que são complementares. As primeiras 
nascem da interpretação de um universo concebido como composto de entes 
divergentes, que se opõem uns aos outros; as segundas, da interpretação de um 
universo harmonioso, concebido como composto de entes convergentes, que tendem a 
se encontrar e a formarem juntos uma unidade superior. A dupla direita-esquerda 
pertence ao primeiro tipo”. 
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Espera-se que fique inequívoco, principalmente no último capítulo 
deste livro, que não se está em pugna pela sobrevivência do ‘Estado que aí 
está’, deste Estado ‘realmente existente’, que mormente serve ao privado e 
menos ao público e ao bem comum.  

Decerto, deve-se fazer a crítica necessária a esse Estado ‘realmente 
existente’, empenhar-se pela valorização da esfera pública servidora do 
público e do bem comum, tornando-a substantivamente pertinente, eficaz, 
democrática e com qualidade, e construir em sua plenitude um Estado 
verdadeiramente público que possa promover irrestritamente o bem comum 
e, com justiça social, oferecer substantiva, democrática e igualitariamente 
bens públicos. Isso porque, como percebeu Hirschman (1973), se o Estado, 
com suas ações públicas, não estiver a promover o bem-estar, mas, sim, o 
mal-estar aos cidadãos, ao meio ambiente e a si mesmo, trazendo prejuízos à 
população e ao erário público, dilapidando o bem comum, apequenando a 
democracia e diminuindo seu prestígio e seu poder brando – soft power 
(Azevedo, 2014; Nye Jr., 2002), trata-se de mal público o que este Estado 
está produzindo e não de bem público e bem comum. 

Como se perceberá no decorrer da leitura deste livro, o 
neoliberalismo, como um referencial de economia política na formulação e 
execução de programas de governos, promove a despolitização das relações 
entre as pessoas e o estabelecimento de instâncias econômicas (mercado) 
como mediadoras dessas relações, menoscabando instrumentos políticos 
tradicionais da democracia moderna. Assim, o movimento neoliberal tem 
reanimado vigorosamente teorias que têm o mercado como ótimo alocador 
de recursos e suposto meio aplacador de conflitos políticos.  

Tendo por fito analisar o liberalismo e as presumíveis raízes 
históricas do neoliberalismo, são recuperadas neste livro variadas 
argumentações críticas à ideologia livre-cambista em disputas de projetos 
societais e suas implicações político-sociais, principalmente sua relação com 
a educação. Neste percurso, são destacadas clássicas referências no campo 
da teoria econômica, especialmente a partir do segundo capítulo. Isso porque 
o primeiro capítulo, intitulado ‘Charter School e Escola Cooperativa de 
Maringá: a Nova Gestão Pública (NGP) em ação’, é dedicado à compreensão 
do objeto que motiva a publicação deste livro: identificar as propostas do 
neoliberalismo para a educação e analisar a experiência de privatização das 
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escolas municipais de Maringá por intermédio do que se convencionou 
chamar de ‘escola cooperativa’, um eufemismo para tentar mitigar a 
inequívoca privatização das escolas públicas do Município de Maringá, no 
Estado do Paraná, que, como definição, os dirigentes políticos 
subintitulavam em letras menores como sendo uma escola com ‘ensino 
público e gratuito com microgestão privada’10. No mesmo capítulo, trata-se 
também da Nova Gestão Pública (NGP) e do surgimento das charter 
schools. 

No segundo capítulo, será feita uma análise do neoliberalismo e sua 
relação com a educação, discorrendo sobre o Liberalismo clássico, mais 
especificamente em relação ao pensamento de Adam Smith. Faz-se isso 
reconhecendo o papel histórico cumprido pelo liberalismo no avanço para 
um mundo com maior riqueza, mas sem deixar de considerar os sacrifícios 
humanos para a superação do modo de produção anterior ao capitalismo.  

O capítulo 3 analisa o conceito de educação como ‘bem público’, o 
neoliberalismo, a mercadorização da educação e a Teoria do Capital 
Humano, sustentada, entre outros, por Theodore W. Schultz e Milton 
Friedman, ambos economistas agraciados com o Prêmio Nobel.  

O quarto capítulo é dedicado a um debate teórico acerca do 
liberalismo (econômico e político), em especial a respeito das posições 
keynesianas ante a ortodoxia liberal no século XX e da polêmica entre valor-
trabalho e valor-utilidade, recuperada a partir das críticas teóricas de Marx 
presentes, sobretudo, em sua obra O capital. Evidencia-se, assim, a luta de 
ideias, na segunda metade do século XIX, em face de Jean Baptiste Say, 
Jeremy Bentham e Pierre-Joseph Proudhon.  

Ainda no quarto capítulo, examina-se um insólito fenômeno presente 
nas coisas mercadejadas sob o domínio do capital: o fetichismo da 
mercadoria. Vale recuperar analiticamente esta especial característica da 
mercadoria, pois seu fetichismo, com o predomínio do neoliberalismo, não 
menos velado, torna-se mais abrangente, em razão da ampliação do processo 

                                                
10  A ‘Escola Cooperativa’ de Maringá foi motivo de um Prêmio Internacional: “Pelo 

trabalho de relevância na defesa e no atendimento de crianças e adolescentes, o Fundo 
das Nações Unidas para a Infância e a Adolescência - UNICEF - concedeu ao 
Município de Maringá o Prêmio Criança e Paz” (Instituto Brasileiro de Administração 
Municipal, 1992, p. 14). 
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de mercadorização, abrangendo inclusive a educação – um original bem 
público conquistado no processo de lutas sociais pela ampliação de direitos 
no século XX.  

Isto é, conforme será notado, a forma mercadoria, acompanhada de 
seu inerente fetichismo, passa a recobrir, em consequência de políticas e 
programas fundados no neoliberalismo, também o que era considerado 
direito humano e bem público. Para além do que havia anunciado Marx 
(1983), tornam-se mercadorias, sob o capitalismo liberal (e neoliberal – 
posterior a Marx), não só os produtos e bens destinados à satisfação das 
necessidades materiais e espirituais humanas, mas também bens públicos e 
bens comuns, a exemplo da educação, conquistados pela humanidade, em 
momentos da História em que a justiça social, a solidariedade, a liberdade, a 
igualdade e o respeito mútuo desafiavam, como valores humanos defendidos 
pelas forças progressistas e emancipadoras, os mandamentos da Lei do 
Mercado.  

A propósito, o vigor ideológico do neoliberalismo tem demonstrado, 
teórica e praticamente, que até as mais altas virtudes, os mais distintivos 
valores e sentimentos humanos e as diversas coisas existentes e produzidas 
na face da Terra (materiais e imateriais) podem adquirir a forma de 
mercadoria. Por esta razão, discorre-se sobre esse algo místico que ‘possui’ a 
mercadoria, o fetichismo. Dessa forma, será apresentada, no quarto capítulo, 
a categoria ‘fetichismo da mercadoria’, que, quer parecer, é um componente 
da mercadoria que participa da alienação e da coisificação das relações 
sociais. 

No quinto capítulo, ‘Questões do Estado e o Estado em questão’, 
analisa-se o Estado, tendo por referência a questão de Bobbio: ‘Existe uma 
doutrina marxista do Estado?’. Para isso, revisitam-se os clássicos Marx, 
Lênin e Gramsci, recuperando suas concepções de Estado e expondo as 
possíveis razões do surgimento (e execução) das propostas neoliberais 
reformadoras do Estado. 
 




