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Para as empresas, “a educação

é um negócio e não deve ser

tratado de forma diferente de

nenhum outro negócio.”

(Apple, 2003)(Apple, 2003)



A Aliança conservadora e seu

avanço sobre o currículoavanço sobre o currículo

escolar



Os neoliberais

• Quem são seus representantes?

• Suas pautas para educação:

• Liberdade de escolha;

• Igualdade de oportunidades;• Igualdade de oportunidades;

• Da Empregabilidade ao
Empreendedorismo.



Os neoconservadores

• Quem são?

• Suas pautas

• Ideologia de gênero; 

• Escola Sem Partido;• Escola Sem Partido;

• Patriotismo/Escola Cívico-militar.



Os fundamentalistas

• Quem são?

• Suas pautas

• Proselitismo religioso;

• Educação domiciliar;• Educação domiciliar;

• Família tradicional.



Para onde a “onda” converge?



Isolamento do sujeito no 

individualismoindividualismo



Lado outro, ...



A fragmentação dos 

movimentos progressistas

O que-fazer na aula da próximaO que-fazer na aula da próxima

segunda-feira?



Classe, Gênero, Sexualidade, 

Ideologia, Discursos, etc.Ideologia, Discursos, etc.



Educação para quê?



“a exigência que Auschwitz não 

se repita é a primeira exigência 

para a educação.” (Adorno, para a educação.” (Adorno, 

2003, p. 119)



O primeiro pressuposto de toda a

história humana é, naturalmente, ahistória humana é, naturalmente, a

existência de indivíduos humanos vivos.



A educação emancipadora é ato de resistência à onda

conservadora na medida em que alimenta a

esperança e a utopia.

A esperança que não se coloca como otimismo, mas

como negação da desesperança, do fatalismo e da

naturalização do que mundo que é.naturalização do que mundo que é.

Esperança para a perceber que o mundo está sendo e

que a realidade se projeta a partir de interesses

humanos. Esperança que não é idealista, pois se

banha no mundo vivido e na práxis para sua

concretude (Freire, 1992).
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