12

UM PARADOXO DA FORMAÇÃO: SERVIDÃO VOLUNTÁRIA E LIBERAÇÃO
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Pensar o sentido da formação/educação Empregamos as expressões formação/educação e individuação/escolarização para distinguir entre os processos de aprendizagem padronizados do fordismo (que visavam a qualificação universal e determinada segundo ofícios e profissões) e as demandas reformistas, que propõem educar para a vida. Entendemos que as armas da crítica precisam se voltar para as relações de poder que buscam uma recomposição do controle da produção da riqueza e do saber (que passou a ser a fonte da riqueza), e disputar os termos e o sentido desses conceitos (vida, educação, formação etc.). supõe indagar pela construção de tempos e espaços onde regimes e relações de poder se efetuam, mas estes regimes e relações não são imediatamente dados à percepção. Esse problema (o sentido da formação/educação) precisaria ser pensado para além do registro disciplinar que forma corpos dóceis e adestrados (o que não parece mais possível, em todo caso), e sem reduzi-lo à gestão controlada da potência cognitiva dos estudantes. O que está em jogo é problematizar o ideal de formação/educação segundo a lógica da domesticação SLOTERDIJK, P., Regras para o parque humano. S. Paulo: Estação Liberdade, 2000, p. 46. O pensador austríaco assinala que “a escola poderá ser vencida na batalha contra as forças indiretas de formação, a televisão, os filmes de violência e outras mídias desinibidoras, se não aparecer uma nova estrutura de cultivo capaz de amortecer essas forças violentas”.  e/ou do progresso RANCIÈRE, J., O mestre ignorante. B. Horizonte: Autêntica, 2002. p 184: “[...] o progresso social era, antes de qualquer outra coisa, o progresso na capacidade de a ordem social ser reconhecida como ordem racional. Essa crença só poderia se desenvolver em detrimento do esforço de emancipação dos indivíduos razoáveis, ao preço do sufocamento das virtualidades humanas contidas na idéia de igualdade. Uma enorme máquina de promoção da igualdade pela instrução estava sendo constituída. Tratava-se da igualdade representada, socializada, desigualizada, própria para ser aperfeiçoada, isto é, retardada de comissão em comissão, de relatório em relatório, de reforma em reforma, até a consumação dos tempos”. O livro de Rancière trata da trajetória de Joseph Jacotot, revolucionário francês exilado nos Países Baixos quando da restauração monárquica, que defendia a tese da igualdade das inteligências (p. 11: “A igualdade jamais vem após, como resultado a ser atingido. Ela deve sempre ser colocada antes. A própria desigualdade social já a supõe: aquele que obedece a uma ordem deve, primeiramente, compreender a ordem dada e, em seguida, compreender que deve obedecê-la”), e de que em cada manifestação intelectual há o todo da inteligência humana. Daí o nome de sua filosofia: panecástica. Jacotot vive o momento em que o adágio acabar a revolução significa conciliar progresso e ordem, função que caberá, entre outras instituições, à escola. O tema da igualdade como princípio e não como resultado reaparece em outra obra de Rancière: O desentendimento. Editora 34, 1996.. E isto pelo fato da atividade docente e a natureza da educação serem afetadas de diversas maneiras, no momento em que se rompe o laço entre o trabalho e a produção da riqueza (o que muda a inserção produtiva dos indivíduos), tornando o capitalismo parasitário (pois não pode mais dominar unilateralmente a estrutura do processo do trabalho, pela divisão entre trabalho manual e intelectual) e fazendo com que o capital fixo mais importante seja o cérebro das pessoas que trabalham. (a escolarização está em toda parte). No estágio da subsunção material MARX utiliza o termo subsunção ou submissão (Unterwerfung) ou subordinação (Uterordnung), para qualificar o modo de sujeição do processo de trabalho pelo capital. A noção detém um caráter analítico e histórico ao mesmo tempo. Ela só ganha sentido quando especificada na oposição entre subsunção formal e subsunção real (do trabalho sob o Capital), consideradas como “as duas fases históricas do desenvolvimento econômico da produção capitalista”. A subsunção formal recobre essencialmente o que O Capital nomeia como manufatura, os primeiros passos do modo de produção capitalista, período histórico que começa com o trabalho domiciliar para o mercador capitalista e se encerra na passagem à grande indústria, a “revolução industrial”, isto é, a subsunção real ou “modo de produção especificamente capitalista”. A subsunção real é o modo de produção capitalista plenamente desenvolvido no qual as relações entre as pessoas se dissolvem em benefício das relações entre coisas, de relações entre relações: é o reino da lei (do valor), “independentemente da vontade do capitalista”. Cf. BENSUSSAN e LABICA, Dictionnaire critique du marxisme, Paris, PUF, 1999., do mercado mundial realizado, a vida, o trabalho e a formação/educação se confundem. 
É lícito cogitar que a própria vida é posta a produzir quando a alma é posta a trabalhar. Encarnado no cérebro, o instrumento de trabalho é a maior potencialidade produtiva na construção da riqueza. E sabemos que uma vida individual só se torna produtiva quando entra em comunicação com outros corpos, fazendo da racionalidade e da afetividade elementos centrais desses processos. Definir as subjetividades implica em supor que todos os que produzem linguagens e potências de vida se encontram imersos na produção e reprodução da força de trabalho — como é o caso da formação/educação, ou individuação pela escolarização. É o momento de pensar o que é comum, a potência do intelecto, para além dos moldes históricos com os quais convivemos por tanto tempo NEGRI, A, Exílio,  Para o filósofo italiano trata-se de uma “formidável possibilidade de preencher o conceito de comunismo com outra coisa além de uma racionalização, aceleração, modernização ou super-modernização do capitalismo”. A mesma tese aparece na Parte III da obra escrita em duo com HARDT, M., Empire. Harvard UP, 2000. 
Produção e comunicação se superpõem, e envolvem simultaneamente as relações entre economia, política, administração, vida social e constituição da subjetividade. Com o advento do pós-fordismo, ocorre uma imensa mutação de todas as normas, regras, códigos e instituições que regiam, guiavam e estruturavam as relações entre os indivíduos, seus comportamentos e identidades. As tecnologias da informação e da comunicação fazem da linguagem um instrumento de uma nova ordem disciplinar e de controle, fundada sobre o princípio da auto-organização. Trabalhar passa a ser comunicar, produzir com base em competências lingüísticas, num agir instrumental submisso aos imperativos da flexibilidade e da produtividade impostos pelo mercado — apelando ao que é comum, a faculdade de comunicar e a potência intelectual, e ao mesmo tempo repartindo as faculdades em comuns e universais para hierarquizar o trabalho em termos sempre mais pessoais e privados, portanto servis. MARAZZI, C., La place des chaussettes. Le tournant Iinguistique de I'économie et ses conséquences politiques. (Édition de l'Éclat, 1998, Paris), p. 56. Ver resenha na revista Alice, Automne 1998, n°1. A intrusão de uma mediação lingüística em cada operação produtiva submete o tempo da vida social às normas de rendimento impostas pelo trabalho assalariado — rompendo com a distinção entre ato instrumental e ato comunicativo, agora indiscerníveis Cf. MARAZZI, op. cit..
Quando o trabalho produtivo é essencialmente marcado pela capacidade de operação e atividade simbólica (comunicacional, afetiva etc.), será este o âmbito da constituição da cidadania LAZZARATO, M. e NEGRI, A. Trabalho imaterial, formas de vida e produção de subjetividade. RJ: DP&A Editores, 2001.. Deixando de ser fruto da inserção produtiva, passando a ser condição dessa inserção, a cidadania e as problemáticas referentes à integração e à exclusão, ao desenvolvimento (econômico e social) e à desigualdade se transformam. A desigualdade torna-se causa, e não mais conseqüência, do travamento do desenvolvimento e de sua lentidão. COCCO, G., Trabalho e Cidadania, produção e direitos na era da globalização. S. Paulo: Cortez, 2000. Pois a educação e o trabalho estão deixando de ser momentos distintos da existência individual, pela necessidade de constante atualização dos conhecimentos. A noção de “aprendizagem permanente” e de “empregabilidade” ressoam a máxima “você ganha quanto você estuda” REICH, R., The next american frontier. Baltimore, 1983.; a absorção da escola pela empresa, imprimindo uma mudança de forma daquela da instituição para a organização que deve formar indivíduos que sejam “aprendizes permanentes”, e que sejam capazes de filtrar, selecionar e reconhecer o que é relevante e interessante em meio à massa de fluxos informativos BOLAÑO, C., “A convergência informática/telecomunicações/audiovisual” in Revista Praga n° 4/dezembro de 1997.. Por isso é possível afirmar que a escola está, e estará, em toda parte — indo além do reconhecimento da “tensão permanente entre a cultura escolar e a cultura da vida cotidiana” DOMINGUES, J. J., TOSCHI, N. S. e OLIVEIRA, J. F., "A reforma do ensino médio: a nova formulação curricular e a realidade da escola pública" in Revista Educação e Sociedade, ano XXI, nº 70, Abril/00; pp. 63 –79., sinal da crise geral dos meios de confinamento que afeta a escola, ao se desfazerem as trajetórias previsíveis e segmentadas da vida em favor do controle continuado da aprendizagem e da formação intelectual (enfim, a sociedade disciplinar do fordismo é gradativamente substituída pela sociedade de controle contínuo, ou do risco DELEUZE, G., “Pos-scriptum sobre as sociedades de controle” in Conversações. S. Paulo: Editora 34, 1992.). 
Um paradoxo está presente na atual constituição material, enredando a função docente e a natureza da educação de muitos modos. O discurso das reformas educacionais o  manifesta em muitos contextos: quando diferencia o ensino geral e o profissional, mas encontra neste último a referência para os modelos pedagógicos propostos TANGUY, L. e ROPÉ, F. — Saberes e competências. Campinas: Papirus, 1997.; quando usa o léxico das competências, misto de língua franca do mercado (do discurso gerencial aos recursos humanos) e teoria educacional MANFREDI, S. M. — “Trabalho, qualificação e competência profissional”. Educação e Sociedade, Ano XIX, n° 64, Setembro de 1998.; quando propõe uma ética, uma estética e uma política, mas silencia sobre o modo no interior do qual se produzem as condições materiais, imaginarias e simbólicas da existência Não há menção ao termo (ou conceito) capitalismo nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio.; quando afirma que as escolas terão de preparar para a vida flexível, mas devem fazer dos alunos os principais responsáveis pela sua própria educação etc. Não pretendemos examinar aqui exaustivamente esses aspectos dos textos legais e seus complementos reguladores (LDBEN e PCNEM). A título de ilustração, indicamos o Dossiê sobre Ensino Médio publicado pela Revista Educação e Sociedade, Ano XXI, Abril de 2000, Número 70. Em especial o texto de KUENZER, A. Z., “O Ensino Médio agora é para a vida: entre o pretendido, o dito e o feito”. Op. Cit., pp. 15-39.. É o paradoxo da nossa condição: de um lado a servidão voluntária proposta pelo pós-fordismo, de outro um quantum de liberação pleno de possibilidades — a atividade docente está lançada entre, ou no meio desse paradoxo. 
O movimento reformista constituiu-se como uma ofensiva internacional Acrescente-se a agiotagem internacional ao processo, no caso dos países periféricos, conforme noticia do Estado de S. Paulo, em 25 de maio de 1999 — “Reconhecida influencia do Bird no ensino da América Latina”: A existência de uma política educacional única para a América Latina, a partir dos projetos financiados pelo Banco Mundial (Bird), foi reconhecida no Seminário Jornalismo e Educação promovido pela Unesco. "Não nego a influencia do Banco Mundial em relação a diferentes estratégias educacionais dos governos latino-americanos" afirmou ao Estado, Sandra Celsini, coordenadora do Bird para a Argentina, Chile e Uruguai.[...] Estudo da Universidade de Brasília mostrou que os empréstimos do Bird ao Brasil, no fim da década de 80 e inicio dos anos 90, foram "excelente negócio" para o banco. Os juros cobrados eram mais altos que os de mercado, realidade nao contestada por Sandra. "Outros bancos não emprestam dinheiro para os fins que emprestamos" afirmou. "Nesse aspecto, nossos juros são ate baratos". Sandra fez a ressalva de que o banco adequa as taxas de juro À capacidade de pagamento dos paises pobres. Mas nao deixou de lembrar que os paises "com recursos suficientes" para pagar os juros normais dos empréstimos do Bird "devem faze-lo"., concernente a todos os domínios e níveis de formação, vinculada ao conteúdo educativo e às formas de avaliação — na qual a educação, do ponto de vista das trocas internacionais, gradualmente deixa de ser um domínio específico que depende exclusivamente da ação do Estado (pois ele não deve constituir um entrave às trocas e à livre concorrência, mas ao contrário tem a responsabilidade de fazer respeitar o livre jogo do mercado etc.), conservando e reforçando sua função de mantenedor da ordem e da segurança Demonstra isso a iniciativa da OMC chamada Acordo Geral sobre o Comércio e os Serviços, que prevê a abertura à concorrência da totalidade dos serviços públicos, exceto as forças armadas, a justiça e parcialmente a polícia, consumado o sonho liberal do Estado vigia noturno.. Assim, a educação tende a figurar nas listas de serviços abertos à concorrência, como uma mercadoria entre outras — pois a soberania estatal, em qualquer matéria, é assimilada a um injusto monopólio econômico. Sendo um produto determinado a permitir a adaptação dos interesses econômicos do momento, não há o que discutir — tipo da impertinência política a evitar. O que não significa que uma idéia de democracia esteja ausente. Um lugar comum é a defesa da gestão local, a possibilidade de cada um desenvolver seus projetos pedagógicos com autonomia, sem moldes únicos. Mas o que vemos é o aumento do trabalho e do controle somado à necessidade de justificar permanentemente a própria eficácia. Quanto à certificação dos conhecimentos, a noção de competência induz boa parte dos docentes à defensiva, quando não à reação abertamente conservadora — suspendendo a possibilidade de pensar de outro modo essa noção. Ela é de fato restritiva, quando se limita a atestar o domínio pontual de uma ferramenta ou instrumental de trabalho, ou quando emprega a fórmula saber-ser, índice dos comportamentos adequados à demanda do empregador e à adaptação servil. Repousa também em um contra-senso, quando sugere a idéia de que podemos dividir as capacidades de cada um para chegar a unidades adicionadas de modo variável, como se cada um possuísse sua grade de competências, modulável ao infinito. Nesse caso, o que se perde é sentido de uma atividade, seja técnica ou não. Pois se o domínio de cada passo de uma atividade não é retomado na compreensão do todo, ele escapa a quem possui uma competência parcelada — esse domínio repousa sobre uma síntese que não pode ser dividida em uma simples série de procedimentos ou tarefas distintas, pois cada elemento se compreende em função de um todo autônomo que regula o conjunto da atividade. Outro aspecto é a tese da educação permanente, por conta do próprio educando: não basta o diploma para exercer uma função determinada, mas é preciso incessantemente justificar sua competência de modo que ela apareça como incontestável. Como as necessidades evoluem rapidamente, as competências podem ter prazo de validade. O resumo dessa lógica é a noção de empregabilidade, e a questão aqui é a do estatuto de quem trabalha e o financiamento da formação — ficando claro que um emprego não é propriamente um direito, quando é preciso justificar solidamente o fato de impor uma despesa à empresa — afinal ela assume riscos e lucra com isso. Enfim, cabe aos próprios indivíduos criar as regras de gestão e desenvolvimento das organizações produtivas, regras antes assumidas pelo próprio capital. A violência do antagonismo capital/trabalho dos anos 60 e 70 foi suplantada por formas de comando cujo princípio é a autodisciplina, a implicação permanente e a responsabilização individual.
No inicio dos 90, uma força-tarefa formada por empresários, cientistas e educadores, e coordenada pelo Ministério do Trabalho norte-americano concluiu um estudo sobre o que o trabalho exige das escolas U.S. Department of  Labor, What Work Requires of Schools. A Scan Report for America 2000. SCANS-The secretary's Commission on Achieving Necessary Skills. Washington, D.C. 1991; e Learning a Living: a blueprint for high-performance. A SCANS Report for America 2000. Washington, D.C. 1992.. A ensino fundamental e médio deveria fornecer uma estrutura de capacitação básica, cognitiva e de qualidades pessoais aos alunos Elas consistiriam em: ler, escrever, contar, calcular, escutar, falar; pensar criativamente, tomar decisões, solucionar problemas, perceber com acuidade, saber como aprender e raciocinar; responsabilidade, auto-estima, sociabilidade, autogerenciamento, integridade e honestidade., além de competências tão importantes quanto os conhecimentos técnicos e intelectuais, mas distintas destes — “essas competências representam os atributos que o empregador de alto desempenho de hoje procura no funcionário de amanhã”, pois as próprias escolas precisam ser convertidas em organizações de alto desempenho, tal como os indivíduos e as empresas. Pois disso depende a sobrevivência de todos no mercado, mais até do que os monopólios, patentes, domínios territoriais etc. Outra conclusão é a de que o trabalho em grupo precisa ser estimulado, já que não é espontâneo nem natural — sendo necessário preparar os alunos para a cooperação, e cabendo ao professor fazer parte do time, abrindo mão de seu poder. Pois cabe levar a aluno ao material que serve de suporte para os fins educativos, mas cuja aquisição depende do aprendizado singular de cada um.
O desejo de se expressar em uma atividade social, de fazer alguma coisa, de ver os resultados de seus atos no trabalho em uma atividade social é aspiração humana, parte essencial do um impulso para modificar a realidade em torno de si. Ocorre que a capacidade do sistema capitalista de fixar esse impulso em papéis alienados e alienantes sofreu um forte abalo durante os anos 60 e 70, atingindo as formas de justificar o engajamento no trabalho e dar sentido a ele. Vejamos um exemplo histórico: em 1971 ocorreu em Paris uma reunião experts em gerência de diferentes países europeus ocidentais, Estados Unidos e Japão. O encontro foi motivado pelo “fenômeno de degradação que caracteriza hoje o comportamento dos trabalhadores”, pelo “endurecimento de suas atitudes” e pela “desmotivação na indústria”, conforme o relatório OCDE, Las nouvelles attitudes et motivations des travalilleurs. Direction de la main-d’oeuvre et des affaires sociales, Paris, 1972 apud in BOLTANSKI, Luc e CHIAPELLO, Eve — Le nouvel esprit du capitalisme. Paris: Gallimard, 1999, p. 249-290. — que acrescentava: “As economias industriais sofrem uma revolução que atravessa fronteiras culturais”, aparecendo em vários países europeus e que “não se limita apenas aos trabalhadores, mas também influencia os quadros da administração”. Essa “revolução” se manifesta notadamente pelo “desafio à autoridade”, e acontece “mesmo nas nações onde a ética protestante se expressou com o maior vigor moral e êxito material”, onde certos jovens “muitas vezes chegam a preferir a pobreza ou a mendicância ao trabalho na fábrica”. Na França essa crise será particularmente viva, “com intermináveis debates sobre a necessidade de construir uma sociedade sem classe, sem hierarquia, sem autoridade e sem regulamentação”. Na Itália, “onde os conflitos industriais e o mal-estar social conjugam constantemente seus efeitos” e onde “detalhes menores de progresso técnico nos locais de trabalho [...] provocam conflitos de uma violência desproporcional as suas causas”. Em ambos, como na Alemanha, “a autoridade estabelecida foi abalada de modo organizado e deliberado, chegando à violência física”. Um outro observador da época descreve a “crise da autoridade” e a “contestação das hierarquias”, os riscos de paralisia de grandes unidades de produção, onde os jovens operários tornaram ingovernáveis os locais de trabalho. Greves, centenas delas, endurecimento dos conflitos, guerrilha cotidiana nos ambientes de trabalho se associam a um absenteísmo crescente, sabotagens e outras formas fugir da situação de trabalho Para enfrentar isso, os patrões concederão maior espaço aos aparelhos sindicais, que pouco influenciaram tais fenômenos, estabelecendo novos direitos, novas funções, ampliando e reforçando as instituições paritárias. As direções de empresa também sobrecarregam os mecanismos de controle e disciplina, multiplicando as funções de vigilância sobre os trabalhadores e qualidade dos produtos — mas a crise não cessa e atinge os lucros, a produção e a vida social em geral.. Esses eventos seriam o signo de encerramento do imenso trabalho de compromisso entre empresas, Estado e parte dos sindicatos, que desde a crise de 1929 havia conseguido uma estabilidade relativa para o sistema capitalista. A turbulência põe em perigo o sistema (“revolução”, diz o relatório) e faz do restabelecimento da produção, após a fase de desorganização, um dos problemas centrais da época. Esse “ataque proletário” ao capitalismo, em seu centro orgânico, pode ser analisado de muitas formas Desde o ludismo a recusa da disciplina da fábrica e do próprio trabalho constitui uma forma de resistência ao capitalismo. Sobre o assunto, conf. THOMPSON, E. P., A formação da classe operária inglesa. Paz e Terra, 1987.. Mas o que nos interessa aqui é um dos aspectos da contra-ofensiva do sistema Dois caminhos, trilhados separadamente, se abriram ao Capital para aplacar as lutas sociais e reestruturar o comando, com a rearticulação entre desenvolvimento e exploração. O primeiro caminho foi o da opção repressiva, de eficácia limitada, pois os mecanismos tayloristas e fordistas já não podiam controlar a dinâmica das forças produtivas e sociais, e a repressão era também autodestruidora. O outro caminho foi a da transformação tecnológica não apenas repressiva, mas que visava mudar a composição do proletariado, integrando, dominando e obtendo lucros com suas novas práticas e formas. Para além da lógica imediata e da estratégia capitalista e seu planejamento, a história de suas formas é sempre, necessariamente, reativa. O capitalismo só se submete a transformações sistêmicas quando forçado a isso, quando o regime atual é insustentável. O proletariado, que impõe limites ao capital, determina a crise, mas dita também os termos e a natureza das transformações. Cf. NEGRI, Antonio e HARDT, Michael, Empire, Harvard UP, 2000, Part III, p. 280., início de um processo de recuperação cujo marco político será a reconquista sob a hegemonia neo-liberal O economista austríaco Friedrich August von Hayek [1899-1992] é um dos personagens centrais dessa reconquista. Jogado no ostracismo durante as décadas de hegemonia Keynesiana, ganhou o Nobel de Economia em 1974 e inspirou as reformas de Tatcher e Reagan. Para Hayek, a ordem espontânea do mercado, que garante a liberdade, não deve ser perturbada em nenhum caso, notadamente por políticas de redistribuição que ajudem os desfavorecidos, tentando corrigir os efeitos julgados nefastos do mercado pela redistribuição das riquezas. Ele condena absolutamente as políticas de intervenção do Estado, por suporem uma idéia de bem social e justiça pré-determinada. O princípio da política é a liberdade e não a felicidade, o bem comum ou a justiça. A liberdade, cujos princípios são a liberdade de consciência, de reunião, o direito à propriedade etc., pode ser objeto de acordo de todos e não exige nenhuma visão comum do bem ou da justiça. A crença na justiça social é apenas uma superstição ou uma nostalgia da sociedade tribal (o socialismo seria a “reafirmação da ética tribal” e conduz ao totalitarismo). Toda justiça social, ligada à categorias particulares, é discriminatória e se opõe à liberdade. Assim, há uma incompatibilidade radical entre justiça social e liberdade (mercado). A única justiça (liberal) é relativa às transações: é justa a conduta dos jogadores, e não o resultado. Sobre Hayek e o neoliberalismo, cf. PETERS, Michael, Neoliberalismo, in Enciclopédia de Filosofia da Educação, 07/07/1999 [http://www.educacao.pro.br]. Um dos pilares desse esforço de reação é o discurso gerencial, que compreendemos ser uma das fontes ideológicas das reformas educacionais em curso desde os anos 90. Notamos que o movimento reformista na educação é parte desse processo de recuperação e reconquista, mas de modo antagonista, ambíguo e paradoxal. 
Um estudo recente BOLTANSKI e CHIAPELLO, loc. Cit: os autores identificam dois tipos diferentes de crítica anticapitalista: a crítica social, sobretudo preocupada com a injustiça e a desigualdade; a crítica artista, que desde os tempos de Baudelaire ataca a feiúra dos produtos industriais e a hierarquia, que extingue a criação. ajuda a entender o mistério da persistente saúde do capital “Mas o que é essa potência de recuperação do capitalismo? É que ele dispõe de uma espécie de axiomática, e quando ele dispõe de alguma coisa de novo, que ele não conhece, é como para toda axiomática, no limite não saturável: ele está sempre pronto a acrescentar um axioma a mais para fazer com que as coisas funcionem. Quando o capitalismo não puder mais negar que o proletariado seja uma classe, reconhecendo uma espécie de bipolaridade de classe sob a influência das lutas operárias do séc. XIX, sob a influência da revolução, esse momento é extraordinariamente ambíguo, é um momento importante na luta revolucionária, mas é também um momento essencial na recuperação capitalista: axiomas para a classe operária e para a potência sindical que a representa e a máquina capitalista recomeça rangendo, pois ela preencheu a brecha”. G. Deleuze: Transcrições dos seminários sobre o Anti-Édipo e Mil Platôs, 16/11/1971 in http://www.webdeleuze.com, por mostrar como o funcionamento da economia capitalista chega a engajar e arrastar a sociedade, e como a burguesia se pretende universal de um modo particular em cada época. Analisando a literatura gerencial dos anos 80 e 90, fica demonstrado como as esferas pensantes das direções de empresas se esforçam para dar um sentido ao trabalho assalariado. Pois desde os anos 60 os gestores das relações sociais nas empresas faziam dos quadros da administração objeto de um trabalho de convicção. Mas, a partir dos anos 80, é o conjunto dos assalariados da empresa que é preciso convencer de que a jornada passada na fábrica ou no escritório contribui para o bem estar geral da sociedade. Numa irônica homenagem do vencedor ao vencido, será nos ideais dos movimentos contestatórios dos anos 60 que a literatura dos gerentes encontrará sua grande inspiração. Os trinta anos gloriosos conseguiram enquadrar a crítica social — nos países do centro orgânico do capitalismo — em suas exigências de justiça e igualdade. Mas os processos sociais, as formas de organização política autônoma e de subjetivação rapidamente aceleraram a dinâmica do antagonismo. As revoltas dos anos 60 e 70 são o testemunho disso, com a recusa às hierarquias e às formas de poder estabelecido. À beira do esgotamento, o sistema se põe a mudar radicalmente de espírito, absorvendo as exigências de autonomia, liberdade, flexibilidade, de criatividade. Os valores da criatividade, da novidade, da receptividade a um mundo em evolução permanente, de autonomia e polivalência contra a estreiteza da especialização (forçosamente alienante) e toda a temática autogestionária serão retomados. A mudança consistiu na passagem de uma exigência de estatuto social (uma função específica) a uma exigência de formação de rede (poder de agenciamento) SCHWARTZ,  G,.“Economia das redes afeta política e cultura”, Folha de S. Paulo, 4 de Dezembro de 1994: “Para sobreviver, as empresas devem passar da produção de altos volumes para a produção de alto valor. Os mercados tornaram-se cada vez mais extensos e diversificados. É o oposto da massificação típica da produção em grande escala. É mundo em que as fronteiras do crescimento econômico são vencidas por negócios intensivos em conhecimento (knowledge-based business). Tanto para produzir como para consumir é preciso estar informado, passar por um aprendizado contínuo. É necessário tanto gerar consumidores (criando empregos) quanto assegurar que eles sejam educados e informados. A cultura é essencial na "rede global". A empresa de alto valor não pode ser organizada como as antigas pirâmides: trabalho mecânico e embrutecido, repressão, hierarquias enormes e incontáveis exércitos de trabalhadores. Hoje o importante é identificar e resolver problemas. Isso depende da construção de redes de comunicação mais ágeis e sofisticadas. O "team work" (trabalho em equipe) torna-se fundamental. As soluções estratégicas são encontradas através de processos interdepartamentais e interdisciplinares. Em oposição ao mundo velho onde importavam  hardware (infraestrutura) ou  software (organizações padronizadas), emerge a economia de conhecimento, knowledge-ware ou  know-ware. Essa economia é intensiva em tecnologia. O mais importante, entretanto, é menos visível: a transformação na ordem social e política, a formação de redes através das quais a informação flua livremente. Ou seja, em que não exista um centro fixo. O centro pode estar em qualquer lugar.” Um argumento do novo capitalismo é justamente o de que o desenvolvimento da empresa em rede não representa somente um reforço da submissão às flutuações do mercado. O liberalismo econômico transforma as relações de produção desenvolvendo seu caráter coletivo, mundial, em nova escala. O caráter social da produção tornou-se muito mais palpável pelo desenvolvimento dos meios de comunicação, a maior integração de cada unidade de produção. 
Entretanto, em nome da liberação (dos mercados, dos costumes e dos corpos), da autonomia e da flexibilidade, uma nova forma impiedosa de exploração emerge em toda parte, mas como não se parece com a antiga exploração da mais-valia, só percebemos os “excluídos” — os quais não poderiam ser explorados, visto que não trabalham. LIPIETZ, A, Fin du Travail ou fin du fordisme? Não havendo mais adequação entre as noções de proletariado e de assalariado, a produção de força de trabalho não tem mais relação com a dinâmica da demanda de assalariados pelo capital. E os chamados de excluidos, não podem mais ser considerados “exército de reserva do trabalho”. Com a acumulação intensiva do capital e a exigência de mão de obra qualificada/competente, a oferta de trabalho é potencialmente infinita, enquanto a demanda de trabalho pelo capital é limitada. E se ela cresce, não é mais segundo o ritmo da demografia e não coincide com o crescimento da desocupação pela dissolução de outras formas de atividade. No contexto do fordismo, mecanismos institucionais convertiam os ganhos de produtividade em poder de compra, fazendo assim a demanda social crescer com a produção. A guinada neoliberal dos anos 80 fez com que os países do mundo atlântico se encontrassem com os periféricos — chegando a uma situação em que a relação salarial não capta mais a totalidade da oferta de trabalho, mas também não oferece o conjunto de produtos e serviços que a comunidade humana demanda. Cf. http://perso.wanadoo.fr/marxiens/politic/revenus/index.htm  Pois a extorsão agora se faz agora pelos rápidos sobre os lentos: em todos os níveis da cadeia, o mais móvel extorque, em troca de uma desaceleração de sua própria mobilidade, a mais-valia do menos móvel. No capitalismo conectivo as forças do movimento e da liberdade mudaram de campo — com os gerentes fazendo maio de 68 ser permanente. Era de se esperar que a esquerda perdesse suas referências. 
Quando assistimos a sempre duvidosa existência do Brasil como nação A fórmula é machadiana. se associar ao garroteamento dos sistemas de ensino pelas políticas de ajuste fiscal, percebemos que na última década houve um estímulo da demanda pelo sistema público de ensino — que se constata com a “boa nova” da “quase universalização” do ensino fundamental. A esperada explosão de demanda por ensino médio e superior — e a conseqüente massificação vindoura, muitas vezes imaginada como parte da solução de boa parte das mazelas locais, acompanhado da crença persistente do desenvolvimento econômico como via de emancipação, autonomia e soberania, tudo enfim torna o ensino terreno conflagrado da constituição material do presente e lugar do porvir. 
Diante desse quadro, continuar insistindo na atribuição de “independência crítica” à educação, e na “concepção mágica de cidadania que nasceria do processo educativo” RICCI, R., “O perfil do educador para o século XXI”. Educação e Sociedade, Ano XX, n° 66, Abril de 1999., dentro da qual o educador seria um “demiurgo” criador de cidadania, seria mais do que ingênuo. Certamente esses temas ainda não deixaram de fazer sentido para os que pensam segundo os valores ilustrados. Mas o exame da cor local de nossa modernidade, constituída por tais valores, demonstra que ela não é um conjunto de regras abstratas, mas está aí, plenamente “formada” e realizada no triunfo da separação social entre os beneficiados e os marginalizados pelo progresso da ordem. ARANTES, P., “Sentido da Formação” in Revista Praga, nº 4, dezembro 1997: “A velha e a nova pobreza continuam definindo o âmbito pratico propriamente nacional e incontornável — por mais que mundialize a economia e sua regulação política. Dar as costas a isso, imaginado-se cidadão do mundo abstrato e remoto, tem um preço: a irrelevância intelectual pura e simples. A modernidade vista de periferia nada tem de definhamento do Estado nacional — mas sim de um redesenho que fortalece o Estado como agente exclusivo da “valorização do valor”, da tautologia da riqueza abstrata capitalista. Linha evolutiva regida por uma sintaxe frustração permanente onde aparentemente nenhuma inserção internacional irá transpor o fosso colonial de sempre — pois já teríamos tomado forma faz tempo (o fim estava no começo)”. 
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