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Programa 

 
I Introdução e breve justificativa 
 
Em seu diagnóstico sobre a educação contemporânea, em que toma por horizonte a 
perspectiva de uma educação voltada à formação de um ethos democrático, Martha 
Nussbaum constata a crescente redução desta à condição de ferramenta para o 
crescimento econômico direcionada a fomentar renda a curto prazo mediante o cultivo 
de capacidades utilitárias. Essa forma de conduzir a educação não resulta, na maioria 
das vezes, em concebê-la como direito humano que é, nem como forma de os seres 
humanos dotarem suas vidas de sentido e de aprimorarem um modo de vida justo e 
comum. A autora denomina tal redução no campo educacional de “crise silenciosa”, que 
tem como consequência a formação de gerações inteiras de sujeitos “m|quinas 
utilit|rias”. Essa crise leva os sujeitos a auto-instrumentalizarem-se, a relacionarem-se 
instrumentalmente uns com os outros e a instrumentalizarem a natureza. Não bastasse, 
a crise, por vezes muito mais ruidosa que silenciosa, tenta abafar as vozes dissonantes e 
leva os sujeitos igualmente a tornarem-se inaptos para ocuparem o lugar de cidadãos 
capazes de pensar por si mesmos, de compreenderem a complexidade e a pluralidade do 
mundo que os cerca, de olharem criticamente para suas crenças, valores e instituições 
sociais, de desenvolverem uma compreensão empática e de serem capazes de imaginar o 
mundo diferente do que é. 

O cenário de crise sistematicamente alimentado pelo neoliberalismo– sobretudo 
intensificado com a crise do COVID-19 –e que afeta profundamente a democracia liberal, 
assim como também muitos dos ideais educativos a ela associados, demanda aprofundar 
o problema da necessidade da educação para um ethos democrático e para a justiça 
social. De fato, a crise e enfraquecimento da democracia liberal e o aprofundamento da 
desigualdade social ocorre em escala quase global e é fomentada ainda pela 
oligopolização e financeirização da economia desregulada, modelo esse que mercantiliza 
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a educação, desonera o estado de sua responsabilidade para com ela, judicializa e 
privatiza a política e transforma as estruturas de poder, tirando dos governos a 
capacidade de decidir os rumos da economia. Apresenta-se, assim, um novo modo 
tendencialmente hegemônico de configuração da sociabilidade– a de mercado – que 
afeta diretamente tanto a forma de constituição dos processos de individualização 
quanto o modo como se compreende a ideia de um mundo comum e a democracia. 

Essa crise afeta significativamente, pois, o âmbito das instituições de ensino e dos 
processos educativos. Sob a égide da teoria do capital humano, as instituições são 
pressionadas a assumirem a lógica de que a educação deveria ser orientada 
exclusivamente para a inserção profissional e a aquisição individual de conhecimentos, 
além de ser concebida preponderantemente como base de aprendizagem de 
competências necessárias a um tipo de trabalhador polivalente e flexível. A escola 
postulada pelas políticas neoliberais é caracterizada pela (a) a submissão aos 
imperativos econômicos e (b) pela dependência das demandas da sociedade, sobretudo 
do mercado e das famílias. O saber converte-se ou reduz-se à instrumento para obter-se 
êxito social, ou seja, a capital individual para aumentar a renda futura. Como destaca 
Laval, “a escola neoliberal designa um certo modelo escolar que considera a educação 
como um bem essencialmente privado e cujo valor é, antes de tudo, econômico. Não é a 
sociedade que garante a todos os seus membros um direito à cultura, são os indivíduos 
que devem capitalizar recursos privados cujo rendimento futuro será garantido pela 
sociedade. Essa privatização é um fenômeno que afeta tanto o sentido do saber, as 
instituições transmissoras dos valores e dos conhecimentos quanto as próprias relações 
sociais” (2004, p.XI-XII). Todavia, a instituição escola ainda se constitui, de algum modo, 
em esfera de resistência à lógica neoliberal e em espaço de desenvolvimento de formas 
de individualização e socialização alternativas a tal lógica. 

Todavia, se por um lado se coloca à educação a tarefa de se retomar o foco da 
educação voltado para a formação de um ethos democrático e para a justiça social, faz-se 
necessário, ao mesmo tempo, não se perder de vista que isso somente será possível 
mediante a constituição de um outro imaginário social possível, alternativo ao poderoso, 
mas contraditório, imaginário neoliberal. Como destaca Wendy Brown, o projeto 
neoliberal resultou, em certa medida, em algo diferente do esperado por autores 
clássicos como Hayek, Friedman e von Mises. Ou seja, o capitalismo não gerou seu “filho 
predileto” e exemplar, tal qual almejado pela utopia neoliberal, mas uma espécie de 
“Frankenstein”, muito difícil de ser combatido e bastante eficiente no controle de 
estados, pessoas e de um imaginário social aparentemente sem alternativas. Para 
Brown, as causas dessa metamorfose são várias, dentre elas estão a financeirização, a 
distorção (fundamentalista) do mercado e da moral (tradicional), o desmantelamento do 
social e da política, assim como a intensificação de fenômenos como o niilismo e o 
ressentimento rancoroso oriundos da cultura de massas moderna tardia, expressos na 
relativização da verdade, no obscurantismo e em slogans que unem grupos classistas, 
racistas, misóginos, homofóbicos ou neofascistas e outros tantos, antes socialmente 
dispersos. Para a autora, a crítica ao neoliberalismo e a seu imaginário deve buscar 
compreender, entre outros fatores, os ataques feitos em nome da liberdade e da 
moralidade à democracia constitucional, à igualdade racial, de gênero e sexual, à 
educação pública e à esfera pública civil (Brown, 2019, p.16). 

Em suma, o desafio que se coloca é o de desenvolvermos uma compreensão 
aprofundada das complexas dimensões dessa “razão de mundo” que é o neoliberalismo 
e que afeta em profundidade desde a constituição da subjetividade até o modo de vida e 
o imaginário social hoje.Nesse sentido, faz-se necessário situar marcos teóricos que 
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possibilitem compreender em profundidade o modo como o neoliberalismo incide sobre 
os processos educacionais nos países do capitalismo periférico, como é o caso dos latino-
americanos, especialmente Argentina e Brasil. O caso do Brasil é paradigmático, pois, 
depois de avançar não sem dificuldades, mas significativamente, em suas políticas 
sociais por trinta anos (a partir do marco da Constituição Federal de 1988), vê-se imerso 
em uma situação de tal gravidade que demanda não apenas por justiça social e pela 
urgente retomada do direito à educação mas, também, por uma justiça civilizacional, um 
retorno para o resgate de princípios, valores e garantias fundamentais necessários para 
a existência de qualquer democracia e nação civilizada. Ocorre que não apenas os 
valores democráticos inquestionáveis – como respeito à pluralidade e aos direitos e 
garantias fundamentais – estão sendo estraçalhados em diferentes lugares do mundo 
atual, mas sobretudo os próprios valores civilizacionais que possibilitam laços sociais de 
solidariedade e um nível mínimo de coesão social. Nesse sentido, é muito oportuno e 
preciso o questionamento de Margareth Rago, na contracapa da tradução brasileira de 
Nas ruínas do neoliberalismo, de Wendy Brown: “Afinal, é possível viver em sociedade 
quando se destroem as noções de comum, democracia, justiça e liberdade, quando a 
força do capital segue sujeitando as regras do viver em comum?” Acreditamos que a 
educação, e a escola em particular, ainda agrega um significativo potencial 
emancipatório no sentido de ajudar no fomento de um ethos democrático, da educação 
para a justiça social e de um outro imaginário social possível.  
 

II Programa 
 
2.1 Subjetividade, justiça social e educação: o retorno às origens do 
neoliberalismo   
 
2.1.1 O contexto de surgimento do neoliberalismo, fases, vertentes e principais 
influências na américa-latina 
2.1.2Hayek: subjetividade, liberdade, mercado, democracia, educação e justiça social  

a) A metafísica da ordem social espontânea do mercado 
b) O indivíduo atomizado como ponto de partida metodológico e antropológico: o 

paradoxo de pensar a liberdade e os sujeitos sem sociedade 
c) Justiça social como “miragem” e primazia do mercado sobre a democracia 
d) Educação sem finalidade pública. 

 
Objetivos: Apresentar o contexto, as vertentes e as razões do surgimento do 
neoliberalismo na década de 40 do século XX. Caracterizar as diferentes fases e traços do 
neoliberalismo, bem como suas especificidades na américa latina (especialmente Brasil 
e Argentina). Explorar o modo como um de seus principais expoentes (F. Hayek) 
compreende mercado, subjetividade, liberdade, sociedade, justiça social, democracia e 
educação.  
 
Referências: 
 
BROWN, Wendy. Nas ruínas do neoliberalismo: a ascensão da política antidemocrática no 
ocidente. São Paulo: Politeia, 2019.  
CENCI, Angelo Vitório. A metafísica da ordem espontânea do mercado: subjetividade, 
justiça social e educação em Hayek (2021, work in Progress). 
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DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. La nueva razón del mundo: Ensayo sobre la 
4topia4de neoliberal. Christian Laval y Pierre Dardot. Barcelona: Gedisa, 2013. 
Hayek, Friedrich (1946), “El individualismo: 4topia4de4 y falso”. Estudios Públicos, Nº 
22, otoñodel 1986, Santiago de Chile, p.1-28. 
HAYEK, Frederich. Os fundamentos da liberdade. São Paulo, Visão, 1983 (caps. 4, 6 e 9). 
HAYEK, Friedrich. “El ideal democr|tico y la contención del poder”, Estudios Públicos,Nº 
1, 1980, p.11 
HAYEK, Friedrich. Direito, legislação e liberdade (v.II): A miragem da justiça social. São 
Paulo: Visão, 1985 (cap.9, p.79-128) 
Hayek, Friedrich (1978), « El atavismo de lajusticia social », emEstudios Públicos, Nº 34, 
em New Studies in Philosophy, Politics, Economics, andtheHistoryofIdeas, emEstudios 
Públicos Nº 36, Santiago de chile, primavera de 1989:. 
 
2.2 Neoliberalismo, capital humano e educação 
 
2.2.1Racionalidade neoliberal, capital humano, educação, democracia e a 
subjetividade moldada para o mercado 
2.2.2 A escola neoliberal  
Objetivos: Tematizar a relação neoliberalismo, capital humano e educação. Abordar seu 
tipo de racionalidade como razão de mundo, sua pretensão de abarcar toda a sociedade 
mediante a lógica do mercado, seu modelo de subjetividade, a naturalização da 
desigualdade social, a redução da justiça social a um non sense, a corrosão da democracia 
e o modo como a teoria do capital humano serve de base para a educação e a escola 
neoliberal na atualidade.     
 
Referências: 
CENCI, Angelo Vitório; Petry, Cleriston. (2020). Para além da racionalidade neoliberal. O 
comum e a práxis instituinte como princípios ético-formativos. Revista Educação Em 
Questão, Natal, v. 58, n. 56, p. 1-19, e- 21291, abr./jun. 2020 (p.1-11). 
https://doi.org/10.21680/1981-1802.2020v58n56ID21291 
CENCI, Angelo Vitório. Neoliberalismo, capital humano e educação. In: FÁVERO, Altair A.; 
TONIETO, Carina; CONSALTÉR, Evandro.. (Org.). Leituras sobre educação e 
neoliberalismo.1ed. Curitiba/PR: CRV, 2020, v. 1, p. 87-106. 
DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade 
neoliberal. São Paulo: Boitempo, 2016 (cap.9). 
LAVAL, Christian. La escuela no esem empresa: El ataque neoliberal a la enseñanza 
pública.Barcelona: Paidos, 2004. (introd.; caps.1-3). 
 
2.3 A educação para além da racionalidade neoliberal: alguns desafios do tempo 
presente 
Objetivos:Recolocar a pergunta pelo sujeito, pela emancipação na educação e pela 
possibilidade de um outro imaginário social possível.Recuperar a dimensão política e 
normativa da educação como contraponto à barbárie neoliberal e a política fascista. 
Discutir o papel do estado em relação à escola e à educação no contexto atual de Brasil e 
Argentina. 
 
2.3.1 Recolocar a pergunta pelo sujeito, pela emancipação na educação e pela 
possibilidade de um outro imaginário social possível 
 

https://doi.org/10.21680/1981-1802.2020v58n56ID21291
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a) Que sujeito?  Qual emancipação? 
ALEMÁN, Jorge. Sujeto y 
neoliberalismo.https://core.ac.uk/download/pdf/75989051.pdf 
ALEMÁN, Jorge. Capitalismo: crimen perfecto o emancipación. Buenos Aires: NED 
Ediciones, 2019.  
CENCI, Angelo Vitório. Renascer das próprias cinzas. A formação e a atual problemática 
do sujeito. Espaço pedagógico. V. 24, p. 470-486, 2017. 
http://www.seer.upf.br/index.php/rep/article/view/7760/4592 
 
b)Um outro imaginário social é possível?  
 
Com Honneth, mas voltando a Dewey: (1) socialismo renovado como experimentalismo 
histórico; (2) formação da vontade democrática, liberdade social e educação 
 
CENCI, Angelo Vitório. A educação, a crise da esfera pública e o desafio da formação da 
vontade democrática sob a égide do neoliberalismo. Espacios em Blanco. Revista de 
Educación, vol. 2, núm. 29, 2019, Julho-, pp. 1-15. 
http://ojs2.fch.unicen.edu.ar:8080/ojs-3.1.0/index.php/espacios-en-
blanco/article/view/365 
DEWEY, John. Democracia y educación: em introducción a  la  topia de de la educación. 
Ed Madrid: Morata, 1998. 
HONNETH, Axel. La idea del socialismo: em tentativa de actualización. Buenos Aires: 
Katz, 2017. 
 
 
2.3.2 Recuperar a dimensão política e normativa da educação como contraponto à 
barbárie neoliberal e a política fascista  
 
a) As características da política fascista e seus ataques à educação e aos 
educadores 
CASSIO, Fernando (Org.). Educação contra a barbárie: por escolas democráticas e pela 
liberdade de ensinar. São Paulo: Boitempo, 2019. 
STANLEY, Jason. Como funciona o fascismo: a política do “nós” e “eles”. 2 ed. Porto 
Alegre: L&PM, 2019.   (introdução e caps. 1 a 7, p.11-126). 
 
b) O resgate da dimensão política da educação como contraponto à barbárie 
educacional neoliberal:O dever de resistir e a questão da normatividade na 
educação 
ADORNO, Theodor. Educación para la emancipación. Madrid: Morata, 1998 (p.93-127). 
ADORNO, Theodor. Antissemitismo e propaganda fascista; Teoria freudiana e o padrão 
da propaganda fascista. In: ADORNO, Theodor.Ensaios sobre psicologia social e 
psicanálise. São Paulo: Unesp, 2015. 
BIESTA, Gerd. El dever de resistir: sobre escolas, professores esociedade. Educação. 
Porto Alegre, v. 41, n. 1, p. 21-29, jan.-abr. 
2018.https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/article/view/29749 
 
2.3.3Escola, justiça social e opapel do estado na educação no contexto atual de 
Argentina e Brasil[painel com professores dos dois países] 
 

https://core.ac.uk/download/pdf/75989051.pdf
http://www.seer.upf.br/index.php/rep/article/view/7760/4592
https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/article/view/29749
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CARVALHO, Laura. Curto-circuito: o vírus e a volta do Estado. São Paulo: Todavia, 2020. 
DOURADO, Luiz Fernandes.Estado, educação e democracia no brasil: retrocessos e 
resistências. Educação e sociedade., Campinas, v.40, e0224639, 2019, p.1-24. 
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0101-
73302019000100203&lng=en&nrm=iso&tlng=pt 
FERREIRA, Eliza Bartolozzi. A consolidação do direito à educação como desafio  para um 
Estado de bem-estar no Brasil. In: CASTRO, Jorge Abrahão de Castro; POCHMANN, 
Marcio (org.).Brasil: Estado social contra a barbárie. São Paulo: Fundação Perseu 
Abramo, 2020. 
KATZ,Claudio.Neoliberalismo, neodesenvolvimentismo, socialismo.1 ed. São Paulo: 
Expressão Popular: Perseu Abramo, 2016. [473 pp.] 
 
* Obs: Agregar referências sobre a realidade atual da Argentina. 
 
 

III Cronograma: (quintas, 16-20hs) 

 

20.05.21 – Introdução à problemática  
- Subjetividade, justiça social e educação: o retorno às origens do neoliberalismo   
27.05.21– Subjetividade, justiça social e educação: o retorno às origens do 

neoliberalismo   
03.06.21– Neoliberalismo, capital humano e educação 
10.06.21–Desafios do tempo presente: recolocar a pergunta pelo sujeito, pela 
emancipação na educação e pela possibilidade de um outro imaginário social possível 
17.06.21–Desafios do tempo presente: recuperar a dimensão política e normativa da 

educação como contraponto à barbárie neoliberal e a política fascista 
24.06.21– Desafios do tempo presenteescola, justiça social e o papel do estado na 

educação no contexto atual de Argentina e Brasil 
 - Conclusão 
 

IV Outras referências 
 
ARENDT, Hannah. Qu’est-ce que la politique?Paris: Seuil, 1995. 
ARENDT, Hannah. A crise na educação. In: ARENDT, H. Entre o passado e o futuro. São 
Paulo: Perspectiva, 2005. P. 221-247. 
ALEMÁN, Jorge. En la frontera: sujeto y capitalismo. Barcelona: Gedisa, 2014.  
ALEMÁN, Jorge. Horizontes neoliberales en la subjetividad. 1 ed. Buenos Aires: Grama 
Ediciones, 2016. 
CASARA, Rubens. Sociedade sem lei: Pós-democracia, personalidade autoritária, 
idiotização e barbárie. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2018. 
DARDOT, P; LAVAL, C. La pesadilla que no se acaba nunca. El neoliberalismo contra la 
democracia. Barcelona: Gedisa, 2017. 
DEWEY, John. La opinión pública y sus problemas. Madrid: Morata, 2004 (cap.5, p.135-
156). 
DOSTALER, Gilles. Hayek et sareconstruction du libéralisme. La politique en otage, 
Numéro 32, 1999.  
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FONSECA, Ana; FAGNANI, Eduardo (Orgs.). Políticas sociais, desenvolvimento e cidadania. 
Economia, distribuição de renda e mercado de trabalho. Vol. 1. São Paulo: Perseu Abramo, 
2013. 
FOUCAULT, Michel. Nascimento da biopolítica: curso dado no Collège de France (1978-
1979). São Paulo: Martins Fontes, 2008.  
FRIEDMANN, Milton. Capitalismo e liberdade. Rio de Janeiro: LTC, 2017.  
GADELHA, Sylvio. Governamentalidade neoliberal, Teoria do Capital Humano e 
Empreendedorismo. Revista Educação e Sociedade, v. 34, n. 2, p. 171-186, 2009. 
GUTIÉRREZ, Enrique Javier Díez. La gran involución educativa. Papeles de relaciones 
ecosociales y cambio global, Nº 123 2013, pp. 73-84. 
HAYEK, Frederich. Os fundamentos da liberdade. São Paulo, Visão, 1983. 
HAYEK, Friedrich A. O caminho da servidão. 5.ed. Rio de Janeiro: Instituto Liberal, 1990. 
LEBRUN, Jean-Pierre. A perversão comum: viver juntos sem outro. Rio de Janeiro: Campo 
Matêmico, 2008. 
MACHADO, André Roberto de A.; TOLEDO, Maria Rita de Almeida (Orgs.). Golpes na 
história e na escola: o Brasil e a América Latina nos Séculos XX e XXI. 1. Ed. – São Paulo: 
Cortez: ANPUH SP – AssociaçãoNacional de História – Seção São Paulo, 2017.  
MERLIN, Nora. Mentir y colonizar: obediencia inconsciente en la subjetividad neoliberal. 
Buenos Aires: Letra Viva, 2019. 
MISES, Ludwig von. Ação humana: um tratado de economia. 2.ed. Campinas: Vide 
Editorial, 2020. 
NUSSBAUM, Martha. Elocultamentode lo humano: repugnancia, vergüenza y ley. 1ed. 
Buenos Aires: Katz, 2006. 
NUSSBAUM, Martha. Sin fines de lucro: Por qué la democracia 7topia7dede las 
humanidades. Buenos Aires/Madrid: Katz, 2010. 
PENNA, Fernando.  O ódio aos professores. In: Ação Educativa Assessoria, Pesquisa  
eInformação(Org.). A ideologia do movimento Escola Sem Partido: 20 autoresdesmontam 
o discurso. São Paulo: Ação Educativa, 2016ª.p. 93-100,  
PENNA, Fernando de A. “Escola sem partido” como ameaça { educação democr|tica: 
fabricando o ódio aos professores e destruindo o potencial educacional da escola. In: 
MACHADO, A. R. de; TOLEDO, M. R. de A. (Org.). Golpes na história e na escola: o Brasil e a 
América Latina nos séculos XX e XXI. São Paulo: Cortez ANPUH-SP, 2017. 
PIKETTY, Thomas. Capital e ideologia. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2020. 
PIMENTEIRA, Martha Lucia de Azevedo. Capitalismo e roteiro de gozo: o sujeito diante 
da dessimbolização. Praça: Revista Discente da Pós-Graduação em Sociologia da UFPE, 
Recife, v. 2, n. 1, 2018, pp. 5-235. 
SAFATLE, V.; SILVA JUNIOR, N.; DUNKER, C. (orgs.). Neoliberalismo como gestão do 
sofrimento psíquico. Belo Horizonte/MG, Autêntica, 2021. 
SCHULTZ, Theodor. O capital humano: investimento em educação e pesquisa. Rio de 
Janeiro: Zahar, 1973. 
SPRING, Jael. Como as corporações globais querem usar s escolas para moldar o homem 
para o mercado. Campinas/SP: Vide editorial, 2018. 
VALIM, Rafael. Estado de exceção: a forma jurídica do neoliberalismo. São. Paulo: Editora 
Contracorrente, 2017. 
TIBURI, Marcia; CASARA, Rubens. Ódio à inteligência: sobre o anti-intelectualismo. Em 
Pauta, 13 out. 2016. Disponível em: https://www.geledes.org.br/odio-inteligencia-
sobre-o-anti-intelectualismo/. Acesso em: 12 jul. 2019. 
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