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Considerações finais 
 
 
 
 
 

Permitir que o mecanismo de mercado seja o único 
dirigente do destino dos seres humanos e do seu 
ambiente natural, e até mesmo o árbitro da quantidade e 
do uso do poder de compra, resultaria no 
desmoronamento da sociedade. [...] Despojados da 
cobertura protetora das instituições culturais, os seres 
humanos sucumbiriam sob os efeitos do abandono 
social; morreriam vítimas de um agudo transtorno 
social, através do vício, da perversão, do crime e da 
fome (Polanyi, 1980, p. 85). 

 
Ao longo deste livro, para sustentar as discussões teóricas acerca do 

neoliberalismo e da educação, perpassa a sugestão de que os mortos não 
sejam esquecidos (falecidos, mas não sucumbidos; por isso, vivamente aqui 
citados). Porém, é preciso ressalvar: não se pode deixar-se, ao mesmo tempo, 
escravizar pelos que pereceram porque a história continua.  

Isso para dizer que, de um lado, da mesma maneira que o 
neoliberalismo chama para a atualidade determinados guias de quem seus 
doutrinadores declaram-se herdeiros teóricos; de outro lado, o pensamento 
crítico pode clamar pela história e recuperar suas referências no passado e 
atualizar o debate feito por aqueles estudiosos que escreveram com tintas 
inspiradas na experiência histórica dos que sofreram sacrifícios e que 
defenderam a perspectiva do trabalho e do bem comum.  

Dessa forma, recuperando lides teóricas nos séculos XIX e XX, 
procurou-se verificar as fontes do modelo econômico neoliberal e resgatar 
argumentos do pensamento de matriz crítica às ortodoxias liberais. No 
entanto, como sugere Descartes (1979), na justa medida para, assim, não se 
deixar apequenar pelas infindáveis referências aos mestres e a seus 
opositores, deixando perder a originalidade do pensamento novo ou 
querendo que os antigos, mesmo que clássicos, resolvam problemas com os 
quais não viveram e que são próprios da contemporaneidade de seus 
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intérpretes. Tais equívocos (ou mesmo erros) imitariam a hera “[...] que não 
tende a subir mais alto que as árvores que a sustentam, e que muitas vezes 
mesmo torna a descer, depois de ter chegado ao seu topo” (Descartes, 1979, 
p. 47).  

Nesse sentido, a epígrafe no início destas considerações finais tem a 
intenção de ressaltar que o mercado, diferente do que professam os 
apologistas de correntes liberais ortodoxas, como variadas versões do 
neoliberalismo, não pode ser a referência de direção dos destinos da 
sociedade. O mercado não é um espaço (tempo) de promoção de consenso 
social, é muito mais um instrumento de coerção do que algo que promova a 
harmonia na alocação de recursos e a paz entre os produtores e os 
possuidores de mercadorias. Na verdade, esses atores sociais (seres 
humanos), abandonados ao livre jogo do mercado, sem a proteção de 
instituições sociais e culturais e despojados de bens públicos, entrando em 
uma guerra de todos contra todos, feneceriam. Isto é, a humanidade, deixada 
à sorte do livre jogo do mercado, sob o comando do individualismo 
possessivo e sem cooperação solidária, em curto prazo (o que seria curto, 
médio ou longo prazo para a História?) chegaria à extinção.  

Por isso, merece firme contestação a tese de Friedman (como um 
exemplo de representação do neoliberalismo), que pugna por um pretenso 
consenso intermediado pelo mercado154. Para contraditar esse preceito liberal 
ortodoxo, que é um evidente dogma economicizante155, cabe chamar o autor 
de A grande transformação, Karl Polanyi, que prognosticava que, após o fim 
da Segunda Guerra Mundial e da derrota do nazifascismo, haveria a 
inauguração de um mundo de liberdade essencialmente humanista, isento de 
ditaduras, especialmente a ditadura da economia de mercado. Para Polanyi 
(1980, p. 249), 

                                                
154  Para o ideólogo da Escola de Chicago, “[...] o uso amplo do mercado reduz a tensão 

aplicada sobre a intrincada rede social” (Friedman, 1984, p. 30). 
155  Karl Polanyi, nascido em Viena no ano de 1886, filho de pais húngaros, formado em 

Direito e em Filosofia pelas Universidades de Budapeste e Viena, lutou na Primeira 
Guerra Mundial. Após a guerra, estabeleceu-se em Viena. Com o fascismo, emigrou 
para a Inglaterra. Proferiu várias conferências e palestras nos Estados Unidos. Escreveu 
a obra A grande transformação: as origens da nossa época no curso da Segunda 
Grande Guerra.  
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[...] o fim da economia de mercado pode se tornar o 
início de uma era de liberdade sem precedentes [...]. 
Liberdade não como complemento do privilégio, 
contaminada em sua fonte, mas como um direito 
consagrado, que se estende muito além dos estreitos 
limites da esfera política e atinge a organização íntima 
da própria sociedade [...]. Uma tal sociedade pode-se 
permitir ser ao mesmo tempo justa e livre. 

 
O ideal de Polanyi parece ainda distante156. Após a Segunda Grande 

Guerra, muitas sociedades nacionais vinham ampliando as conquistas de 
liberdade e de justiça social. Porém, houve paralisias e retrocessos, como os 
havidos nos anos 1970, com a justificativa de que o modelo de 
desenvolvimento baseado nas intervenções de Estado como indutor de 
progresso tinha se esgotado. A crise dos anos 1970 veio a ser o exemplo 
mais comentado da extenuação das ações de Estado como indutor do 
desenvolvimento e promotor do bem-estar social. As instâncias, 
organizações e instituições construtoras da cidadania e formadoras da 
sociedade civil vêm sendo gradativamente desmontadas desde a crise dos 
anos 1970 (e aceleradas com a queda do Muro de Berlin em 1989, que 
representa a débâcle do socialismo europeu). De forma que muitos dos 
avanços sociais, frutos do chamado welfare state ou do Estado benfeitor, 
vêm sendo solapados. No Brasil, apregoa-se, desde então, a eliminação do 
‘custo Brasil’157 e, logo depois da promulgação da Constituição Federal de 

                                                
156  O jornalista brasileiro Clóvis Rossi, em artigo escrito a respeito da força do mercado 

quando esteve em viagem ao Canadá, acompanhando a reunião do chamado G-7, o 
grupo dos sete mais ricos países do mundo, percebeu que, “[...] no mundo moderno, o 
novo deus cheio de ira e castigos é essa entidade igualmente imaterial chamada 
'mercados'. A ele curvam-se até os poderosos, caso dos chefes de governo do G-7, o 
clube dos sete países mais ricos do mundo. Parecem incapazes de desafiar qualquer 
uma das regras de mercado, como se fossem as tábuas da lei” (Rossi, 1995, p. 2). 

157  ‘Custo Brasil’, do ponto de vista do capital, refere-se às atividades de responsabilidade 
da ‘mão esquerda’ do Estado e financiadas por fundos públicos arrecadados por taxas, 
impostos e contribuições sociais, especialmente aqueles que têm por fato gerador o 
trabalho. A propósito, é um equívoco falar em desmonte do Estado de bem-estar social 
no Brasil, pois, de fato, não houve um Estado benfeitor para todos no país. O Estado 
brasileiro foi um indutor de desenvolvimento econômico, porém, com relação ao 
desenvolvimento social, em 2017, o Brasil foi classificado na 79ª posição no mundo 
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1988, conhecida como Constituição Cidadã, a derrubada de conquistas 
sociais. 

No que se refere à Educação, constata-se que a ortodoxia liberal quer 
a educação submetida às leis de mercado. O neoliberalismo ou propõe a pura 
privatização ou cria ardis também privatizantes, a exemplo da ‘Escola 
Cooperativa de Maringá’158, charter school e outros tipos de Parcerias 
Público-Privadas (PPPs), como foi apresentado no primeiro capítulo 
‘Charter School e Escola Cooperativa de Maringá’. Nota-se que, sem 
prejuízo da importância dos demais capítulos, tratou-se aqui do eixo das 
discussões sobre o neoliberalismo. Por isso, o capítulo que abre o livro pode 
ser considerado o principal nesta obra, pois é o que trata com mais vagar e 
foco sobre o tema da dissertação de mestrado defendida na UFSCar e, por 
consequência, o motivo da presente publicação.  

Não é ocioso lembrar que o primeiro capítulo tratou sobre a escola 
cooperativa de Maringá, charter school, e outras discussões sobre educação 
relacionadas ao neoliberalismo. Educação, um bem público e um direito 
humano, vem sendo considerada pelos doutrinadores neoliberais como 
apenas um serviço a ser executado pela esfera privada, mesmo que 
financiado pelo Estado. Em síntese, no primeiro capítulo, foram, também, 
apresentadas as características da escola cooperativa de Maringá, as charter 
schools, a Nova Gestão Pública e algumas interpretações da educação pelo 
neoliberalismo, com maior atenção para a chamada ‘Escola Cooperativa de 

                                                                                                               
(Borges; Calgaro, 2014). Liquidar o Estado de bem-estar no Brasil seria eliminar algo 
que nunca existiu. 

158  Pensamos que a implantação do neoliberalismo na educação pode se dar de três 
maneiras: 

a) Privatização direta das escolas (ao modo de Friedman): venda dos prédios e 
instalações e repasse de ‘cheques’ pelo Estado aos pais para pagarem a educação 
básica; 

b) Terceirização simples: terceirização de serviços de limpeza, de segurança, de 
capacitação de professores e, talvez, até do próprio magistério; 

c) Terceirização ‘cooperativa’: terceirização da gestão das escolas por grupos 
organizados na forma de Pessoa Jurídica. A exemplo da ‘Escola Cooperativa de 
Maringá’, as escolas seriam administradas pela iniciativa privada. 
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Maringá’, uma experiência privatizante da gestão educacional das escolas no 
município de Maringá, no Paraná. 

O segundo, o terceiro e o quarto capítulos foram desenvolvidos em 
virtude do tratamento extremamente ‘igual’ que o neoliberalismo faz das 
coisas, dos serviços, do bem público e dos seres humanos: tudo, sob o 
capitalismo, tende a ser transformado em mercadoria. Por isso, foram feitas 
algumas reflexões acerca do liberalismo, com o intuito de situar o retorno da 
mágica ‘mão invisível’ do mercado, propagandeada pelos neoliberais como a 
‘ótima’ alocadora de recursos e a perfeita reguladora das tensões sociais. 
Ademais, foi apresentada uma discussão essencialmente econômica, com o 
fito de encontrarmos as raízes do neoliberalismo. Desse modo, foram 
recuperadas críticas de Marx ao liberalismo econômico e foi ressaltado o 
rompimento de Keynes com a ortodoxia liberal neoclássica. Foram 
contrapostos, outrossim, os conceitos de valor-trabalho e valor-utilidade, 
defendendo o princípio de que o trabalho é o essencial criador de valor. Não 
se deixou, ainda, de considerar que, no sistema de produção e consumo sob 
comando do capital, o fetichismo estende seu véu sobre as coisas do capital. 
As relações sociais no capitalismo são marcadas, sobretudo, como relações 
entre coisas. No contexto do neoliberalismo, de maneira radicalizada, nota-
se que a coisificação alcança muito do que antes era considerado bem 
público, a exemplo da educação. 

A questão do Estado foi o assunto do quinto e último capítulos. 
Tendo em vista a defesa do Estado mínimo pelos neoliberais, resgatam-se os 
conceitos de Estado desenvolvidos por Marx, Lênin e Gramsci e apresenta-
se uma discussão a respeito das razões do sucesso das proposições 
neoliberais. Percebe-se que o neoliberalismo vem conquistando espaço por 
duas razões básicas, a ‘razão real’ e a ‘razão ideológica’. A primeira é 
apoiada nas verdadeiras deficiências no atendimento ao público pelo Estado 
‘realmente existente’ e pelo fato de que esse Estado, em essência, tem sido e 
estado privatizado. A segunda razão é resultado de uma falsa interpretação 
da realidade feita pelos ideólogos neoliberais. 

Para finalizar, afirma-se que, concretamente, as forças políticas 
comprometidas com o público e com a humanidade, para reverter a 
regressividade neoliberal, não podem descurar-se da republicização do 
Estado, da desmercadorização e devem abrir mão de diversos ‘taticismos’ 
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ainda presentes nas correntes políticas progressistas. Devem desenvolver, 
sem hesitações, um conjunto de ideias que possa ser uma alternativa 
emancipadora da humanidade, substantivamente democratizadora da 
sociedade, em termos econômicos, políticos, sociais e culturais, com vistas a 
(re)fundar um bloco histórico humanista gestado organicamente na 
perspectiva do trabalho.  
 




