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Se a escola está em crise, a Educação vai bem, obrigado!
por Rafael de Oliveira Rodrigues
É lugar comum ouvir de pais, educadores e alunos:

(produto interno bruto) para a Educação pública. Com duração

“(...) a escola está em crise”; “(...) a Educação vai mal”.

de dez anos, o novo PNE é composto de 14 artigos com 20

Facilmente encontramos o discurso (especialmente propagado

metas e traz, entre suas diretrizes, a normativa para a erradica-

pela mídia, e difundido pelo senso comum) de que a Educação

ção do analfabetismo e a universalização do atendimento

estaria em crise, e de que as escolas não são mais formadores de

escolar. Para muitos, a aprovação do PNE é uma enorme

cidadãos críticos. Tristemente constatamos que a Educação

conquista para a Educação brasileira.

(seja infantil ou voltado à juventude brasileira) estaria atravessada pela violência (seja entre alunos-alunos, seja entre alunos-professores); pela falta de interesse das crianças e jovens em
adquirir mais conhecimentos sobre o mundo, sobre a vida; pela
baixa remuneração dos professores e sucateamento da infraes-

Nesse ínterim, constatamos que do descaso com que
a escola e a Educação no Brasil foram conduzidas nas últimas
décadas, há um esforço gritante do Governo Federal para, se
não sanar, ao menos reparar eventuais falhas históricas no
âmbito educativo com a aprovação do novo PNE.

trutura escolar; bem como pela falta de clareza teórico-metodológica por grande parte dos docentes (especialmente os da rede
pública de ensino).

No entanto, e revolvendo mais a fundo a questão, notamos que
na contemporaneidade – seja pela mesma sensação de descaso
que foi “mola” na aprovação do PNE; seja pela facilidade de

No entanto, nos deparamos com um cenário atual em
que um novo Plano Nacional de Educação (PNE) foi aprovado
- sem vetos pela presidenta Dilma Rousseff - e que delineia um
cenário diferente do pessimismo generalizado e amplamente

acesso – a Educação não está mais restrita à escola. Aprender
tornou-se algo mais volatizado, fluido, não-mediado e focado
na figura de um professor. Aprende-se ao ver um filme; ler-se
um livro. Aprende-se na internet e nas viagens de descanso.

propagado: se a falta de investimento pintava um cenário
caótico e desigual (quando comparado aos investimentos
públicos para a Educação com os encontrados em escolas
privadas) o novo PNE destina 10% de todo o PIB nacional

No documentário brasileiro “Crianças: a Alma do
Negócio” nos deparamos com a noção - referindo-se a propaganda empresarial veiculada na mídia e cujo público-alvo

seriam as crianças - de que as empresas não fazem questão de

Educação se libertou dos muros que a cerceavam (escolas), o

deixar de produzir propagandas, por exemplo, para a 3ª idade;

capitalismo se valeu dessa liberação para capturar cada vez mais

mas que de forma alguma deixariam de se focar nas propagan-

os sujeitos, e passou a agir “educando” consumidores.

das comerciais para as crianças, pois elas ainda não foram
devidamente “educadas” para o consumo.

Não há, entretanto, uma substituição da escola como
estratégia de disciplinamento: apenas um deslocamento na

Aqui a questão complica-se: consumir é um ato de aprendizado,

ênfase que a conduta e o governo dos homens: de uma estratégia

ou apenas superação de necessidades, como fome, sono (e

eminentemente disciplinar; vemos surgir um modelo de gover-

outros)?

no das condutas de uma dada população, segundo a nova
Com a questão que este documentário suscita vemos

delineada a noção de que a propaganda agiria “pedagogizando”
as crianças contemporâneas, colonizando-as e criando consu-

racionalização de governamentalidade4, cuja técnica é a
medição e comparação de dados estatísticos segundo aproximação e distanciamento da chamada “curva normal”.
Do corpo (adestramento disciplinar - escolas)

midores ávidos por mercadorias desde muito cedo, fazendo
girar a roda em que o atual capitalismo se encontra.
A conciliação dos discursos aparentemente contradi-

passamos ao seu coletivo, as populações (governo das populações - governamentalidade).

tórios (crianças>consumidores>Educação em crise) ocorre

Diante desse novo e atual cenário, destacamos – com

quando notamos que o discurso pedagógico que se insere nas

o desenvolvimento de uma nova racionalização capitalista, mais

bases do que chamamos “aculturação” (e por que não: cidada-

voltada ao mercado financeiro do que à antiga relação de

nia), migrou das escolas, da Educação “formal” - como proces-

trabalho alienante e a tensão entre patrão e empregados - uma

so formativo de cidadãos - para as novas mídias (televisão,

ampliação do governo das condutas por meio de uma distribui-

rádio, internet).

ção das artes de governar não restritos aos espaços de confina-

Com esse canhestro delineamento, explicaríamos em

mento educativo, como já destacamos.

parte a crise na Educação escolar brasileira, uma vez que sua

Da biopolítica (assentada sobre a noção de um gover-

função disciplinadora (apontada por pensadores como Michel

no dos homens através de expressões orgânicas, do humano

Foucault1 e Ivan Illich2 ) pode ter sua ênfase reduzida para a

como espécie) já é possível controla-lo segundo uma ecopolíti-

sociedade contemporânea (chamada por Gilles Deleuze de

ca5 (ou seja, o governo dos homens pode ser pensado como

sociedade de controle3 ).

inserido no Planeta Terra, cujos recursos naturais podem ser

Com a chamada sociedade do controle em pleno
desenvolvimento, temos uma apropriação da conduta humana
de forma mais rentável, eficaz e sutil, desvinculada do caráter
disciplinador que a Educação historicamente construiu em seu

escassos e finitos, colocando uma governamentalidade para
funcionar de modo a controla-lo não apenas como espécie: mas
como inserido num complexo ecossistema interligado globalmente).

entorno quando utilizada estritamente no interior das escolas

Do controle da masturbação e das formas de se

modernas segundo as técnicas de disciplinarização que coloca-

praticar e pensar-se o sexo e a sexualidade (biopolítica), somos

va em funcionamento.

inclinados a mantermos uma alimentação com produtos

Estaríamos vivendo, segundo nossa leitura, uma crise
não da Educação brasileira em si, mas das formas da institucionalização dessa Educação no interior de estabelecimentos de
confinamento, cujo alvo sempre foi a criação de comportamentos dóceis e o adestramento progressivo dos sujeitos/alunos ali

naturais, livre de agrotóxicos e sem traços de proteína animal
(alimentação/cultura vegana); do automóvel como mercadoria e
do problema de mobilidade urbana que o enorme acesso proporcionado pelo modo de produção em série implicou nos grandes
centros, organizamos passeatas para aumentarem-se o espaço
destinado às ciclovias (além da evidente substituição de um

inseridos.

estilo de vida sedentário por outro voltado à modulação da vida
Assim, o atual sistema capitalista – que outrora
visava este mesmo adestramento individual – agora já opera o
governo dos homens em meio aberto - segundo a noção de
população - que não necessita exclusivamente de uma inserção

segundo a inclusão de várias atividades físicas diárias, com a
defesa desse etilo pró-bikes, evitaríamos, entre outras coisas, o
despejamento constante na atmosfera terrestre de gases tóxicos
causadores, por exemplo, do efeito estufa).

em locais de confinamento para tornarem-se peças-chaves no
desenvolvimento econômico e financeiro dos dias atuais. Se a

Estamos assistindo de camarote à substituição da

racionalização da vida moderna (tecnicista ao estilo Elio Petri6

ria nas escolas é chave para compreender, decodificar e

, dos “fast-foods” e comidas congeladas, do “american way of

construir o mundo social de forma crítica e promotora de

life”) para outro, um estilo contemporâneo e da consequente

liberdades individuais e/ou coletivas.

passagem dos mecanismos amortizadores da vida para a noção
de condução dos fluxos, sejam eles quais forem.

Segundo nossa leitura, os números e as estatísticas
concernentes à evasão escolar, violência escolar, bullying e

Estamos vivendo a passagem da escola, para a rua; do

sucateamento (institucional, infraestrutural, cognitivo, pedagó-

confinamento, para a condução dos fluxos; do capitalismo

gico) são o reflexo da crise da racionalidade disciplinar; mas a

industrial, para seu novo e atual modelo, muito mais volatiliza-

Educação enquanto aquisição de conhecimento e estratégias de

do, financeiro e pensado segundo uma estrutura monetária

governamentalidade e biopolítica seria o ícone da atual

virtual; do homem disciplinado e explorado pelo patrão (capita-

sociedade do conhecimento11 que estamos vivendo no contem-

lismo industrial) ao homem endividado7 , cujas bases recostam-

porâneo. Compreender como se deu a passagem do confina-

-se sobre a noção de empregabilidade, e não pela oferta de

mento (disciplina) ao governo das populações (governamentali-

pleno emprego. Estamos assistindo a passagem do modelo

dade e biopolítica) e pensar em formas de liberar a Educação

fordista industrial para o jeito Google de trabalhar, mais imate-

para àquilo que ela pode: eis o principal desafio contemporâneo

rial , mais cognitivo .

que convoca a todos a pensar soluções e estratégias viáveis de

8

9

A Educação - como, aliás, todas as esferas da vida

implementação.

contemporânea - vive seu momento mais “liberal” das técnicas
disciplinares que a aprisionavam mesmo que, paradoxalmente,
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grita aos quatro cantos sua eminente “falência” e/ou sucateamento. Por tudo isso, a Educação não está mais restrita ao
ambiente escolar: está sendo liberada, repensada, readequada e
moldada segundo as novas tendências contemporâneas.
A escola, esta sim, encontra-se num momento
caótico, pulverizada das velhas certezas disciplinares e tentando desesperadamente adequar-se à nova realidade social. Em
tempo de Google, Wikipédia e Youtube, a escola não pode mais
esconder-se por detrás de jargões que dizem que a escola é
formadora de cidadãos para a vida10 e que a inserção obrigató-
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