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I – O papel da escolarização na sociedade 
 
Qualquer instituição que pretenda estruturar e regulamentar a vida de uma pessoa está, até certo ponto, em 
conflito com essa pessoa. Até certo ponto porque, nem sempre, o indivíduo que não gosta de receber ordens 
se posiciona intencionalmente em conflito com determinada instituição. 
 
A escola, local privilegiado e obrigatório onde o processo de escolarização se concretiza instrui para o 
conformismo, docilidade, falta de imaginação e demais características largamente apreciadas no mundo do 
trabalho. Os estudantes que obedientemente cumprem o seu papel, ao mesmo tempo que talvez nunca se 
sintam bem consigo próprios, podem ignorar o que a escola lhes faz e, em compensação, serão consolados 
pelas figuras de autoridade com que se irão deparar para o resto das suas vidas. 
 
Apesar da escola criar estados que vão desde a raiva e ódio até à passividade e submissão, esta continua a ser 
encarada com naturalidade. As forças em jogo e o porquê de passarmos tantos anos das nossas vidas na escola 
talvez possam ser adequadamente entendidas se analisarmos a história do processo de escolarização, a 
evolução dos seus meios e dos seus fins e, assim, ver como o seu desenho institucional nos prende. Tal 
perspectiva pode ter potencial revolucionário se as necessidades, desejos, raiva e frustrações dos indivíduos 
presos nas escolas se identificarem com ela. Uma perspectiva que procure perceber como a escolarização se 
encaixa no tecido social e com que tipo de relações e instituições se articula no sentido de manter o indivíduo 
submisso. Sendo que a questão da submissão está ligada à totalidade das relações sociais típicas da civilização. 
 
A escolarização é um processo fundamental para a existência da sociedade. Assim, a escola através de um 
conjunto de técnicas administra conhecimentos, valores e atitudes a crianças e jovens para que estes possam 
tornar-se cidadãos responsáveis que reproduzem a ordem social dominante. 
 
As salas, as campainhas, as regras, a disciplina são aspectos essenciais para moldar indivíduos de uma forma 
mais controlável pelas autoridades. A escolarização, tal como o trabalho baseia-se na coerção. De uma forma 
geral pode-se afirmar que os estudantes não fazem os trabalhos de casa por estes proporcionarem satisfação. 
Não é uma actividade que decorre dos desejos do indivíduo. Tal como no trabalho, o cumprimento do papel 
de estudante é motivado pelos aspectos da recompensa e da punição. Max Stirner estava certo ao afirmar que 
“A questão da educação é uma questão vital.” [1] 
 
A subserviência é a capacidade que a escola mais promove visto que, sem ela, as relações sociais 
hierarquizadas não existem. William Torrey Harris (Comissário da Educação dos E.U.A. entre o final do séc. XIX 
e o início do séc. XX) define a educação como “a anulação do indivíduo.”. [2] É verdade que ninguém está isento 
de pressões sociais ou de qualquer força externa mas isso não significa submeter-se ao ideal do “ajustamento” 
do indivíduo ao terreno social: à modificação do comportamento administrada pelos guardiões da República. 
Esta realidade cria uma tensão entre o indivíduo único e as instituições que impedem a sua auto-
determinação. 
 
A necessidade da existência das escolas está profundamente enraizada na mentalidade moderna.  O que está 
implícito na aceitação de qualquer ideologia política moderna é a ideia de que o indivíduo existe para servir o 
bem comum ou qualquer outro princípio superior e exterior à subjectividade pessoal e, de facto, isto parece 
ser a base de toda a ideologia, de todos os sistemas políticos e de todas as formas de dominação. Então, 
partindo desta ideia, a pessoa suficientemente escolarizada (o estudante universitário, por exemplo) assume 
o pensamento de um planificador social no que diz respeito a todas as questões políticas. O pensamento crítico 
é tão desencorajado que muitas são incapazes de assumir um posicionamento anti-político face à moral da 
ideologia dominante, face à totalidade da “produção intelectual”. [3] Sobre este aspecto, Alexander Inglis disse 
o seguinte: “Deve ser reconhecido que na sociedade americana cada indivíduo não se deve limitar a ser um 
cidadão cumpridor da lei mas também, até certo ponto, um cidadão criador da lei.”. [4] 
 
Nos estados democráticos a estabilidade assenta, essencialmente, na interiorização da moralidade subjacente 
às regras e às leis. Tanto que há quem não goste da escola (a maior parte das pessoas) mas continua a acreditar 
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na sua mitologia. Os estereótipos do bom e do mau estudante e qualquer outra forma de categorizar as alunas 
obscurecem o desejo do sistema em classificar e categorizar. Como escreve Mustapha Khayati, “As 
trivialidades, pelo que encobrem, trabalham para a organização dominante da vida (…) As palavras não 
deixarão de se produzir enquanto nós não deixarmos de o fazer.” [5] A organização dominante da vida consiste 
na criação de mitos que reflectem os valores capitalistas, tais como a necessidade de frequentar a escola para 
aprender, a ideia de que o trabalho intelectual exige uma objectividade e inteligência à parte e, dos quais, 
aquele que mais se destaca é o mito do progresso. 
 
Estudantes e sociedade progridem continuamente e o seu progresso consiste, fundamentalmente, na sua 
domesticação. Quando Derrick Jensen se questiona sobre o porquê da escolarização durar tantos anos a 
resposta que encontrou foi clara: “É o tempo necessário para domar os desejos de uma criança. Não é fácil 
desligar os seus desejos, separá-las da sua experiência e prepará-las para o mundo do trabalho que terão que 
suportar.”. [6]  Séculos mais cedo, Immanuel Kant colocou a questão de forma mais sucinta: “O homem deve 
ser disciplinado porque ele é naturalmente selvagem.”. [7] A disciplina encontra-se no âmago do projecto 
educativo. Obviamente, as escolas não são organizadas pelos estudantes, estes são a população a ser 
controlada, monitorizada, medida e disciplinada. A disciplina é “aquilo que a fábrica, o escritório e a loja têm 
em comum com a prisão, a escola e o hospital psiquiátrico”. [8] Os estudantes encontram-se sob vigilância 
permanente para garantir que se comportam segundo as regras da escola. Apesar de essencial, a disciplina 
não resume o processo de escolarização. O conhecimento, como mercadoria depositada, é algo extrínseco ao 
estudante que o acumula através de um processo fora do seu controlo. Conhecimento é poder na medida em 
que pode ser usado para servir os interesses do poder e assegurar uma posição confortável na ordem social. 
Tal como Foucault aponta, o poder necessariamente produz conhecimento: “poder e saber estão 
directamente implicados; que não há relação de poder sem constituição correlata de um campo de saber, 
nem saber que não suponha e não constitua ao mesmo tempo relações de poder.” [9]. O conhecimento 
especializado que as escolas transmitem reflectem complexas relações de poder que se articulam com a 
hierarquia e a divisão do trabalho. A importância crescente da escolarização acompanha o crescimento do 
totalitarismo nas sociedades modernas, cujas actividades humanas estão subordinadas e condicionadas pelo 
avanço das técnicas características da sociedade tecnológica impulsionada pelo Capital. [10] 
 
A crítica à escolarização deve ser acompanhada da crítica à ordem social da qual as escolas fazem parte. A 
escolarização parece retro-alimentar-se: mais e mais pessoas frequentam escolas, o capitalismo avança e cada 
vez são necessárias mais escolas para manter a população subserviente. Daí que, de acordo com o artigo 26 
da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 [11], a “instrução” seja um “direito” tão importante ao 
ponto de ser “obrigatória”. A educação parece ser uma questão com a qual ideólogos de todo o tipo parecem 
concordar e, de facto, ajuda as pessoas a adaptarem-se à loucura da sociedade moderna. Automatizados, 
dóceis, idiotas, aborrecidos e monótonos por desenvolverem um trabalho escolar sempre com as mesmas 
características, os estudantes sucumbem à mudança do seu comportamento e fielmente reproduzem a ordem 
social existente. 
 

II – A história da escolarização 
  
“A família e a tribo são as escolas dos selvagens” [12] escreveu James Mulhern. Seria muito mais correcto 
afirmar que os “selvagens” não têm escolas mas, pelo menos, semelhante afirmação talvez coloque em causa 
toda a ideia da existência das escolas ou levante a questão sobre como as tribos foram substituídas pelas 
escolas, pelas famílias e pelas turmas. Ao serem apresentadas como algo que sempre existiu e evoluiu até aos 
dias de hoje, as escolas modernas parecem cada vez mais inevitáveis e parte da nossa “natureza humana”.  A 
escolarização é tão necessária para a sociedade porque esta é constituída por uma ordem social em que os 
indivíduos são subordinados a uma colectividade. Dita ordem social, a das sociedades civilizadas, é mantida 
pelas respectivas relações sociais e pelo governo, que são pré-requisitos para o desenvolvimento da 
escolarização. 
 
O desenvolvimento dos sistemas de escrita na Suméria e no Egipto deu lugar aos primeiros especialistas no 
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sentido moderno do termo: os escribas. A escrita evoluiu como forma de monitorizar a riqueza, manter o 
tamanho dos exércitos actualizados e registar transacções de dinheiro, importantes funções de poder nas 
primeiras cidades. [13] Escribas ou intelectuais sempre existiram para servir os interesses do poder, tanto que, 
originalmente, a escolarização era dedicada à formação destes e de outros cargos que ocupassem funções 
administrativas e eclesiásticas. E a relação impessoal entre os estudantes e a figura de autoridade que os 
instrui está historicamente ligada ao funcionamento do poder. As escolas surgem como complemento aos 
templos-côrte das classes dirigentes das antigas cidades. Cálculo, matemática, química, astronomia e uma 
quantidade considerável de literatura dedicada à religião nascem nestes ambientes intelectuais 
especializados. A estas investigações culturais era atribuído ênfase na moralidade e nas boas-maneiras, 
estando a renúncia no centro da ética do trabalho, algo tão essencial à escolarização. [14] A instrução no 
oriente partilhava estas características: As escolas Hindus insistiam sobre a pureza mental e a auto-disciplina, 
virtudes tanto para a religião como para a escola. [15] 
 
É na Grécia que a tradição educativa ocidental parece começar. Originalmente, a instrução grega dedicava-se 
ao ideal do guerreiro nobre mas, lentamente, esta cultura heróica foi-se aproximando da cultura escriba, no 
entanto, a palavra escrita não foi a preocupação central da educação até que toda a aprendizagem estivesse 
organizada em redor do livro dos livros, a Bíblia. Em Esparta, a educação tinha um carácter militar, com o 
propósito de treinar hoplitas e infantaria pesada, enquanto que a educação ateniense nunca foi organizada 
tão rigidamente como a espartana. No entanto, em Atenas existiam as chamadas ephebia, escolas para futuros 
soldados organizadas pelo Estado. Contudo, estas foram perdendo o seu foco militar, a sua frequência deixou 
de ser obrigatória e começaram a leccionar filosofia e retórica aos ricos que nunca teriam que trabalhar. [16] 
 
Anteriormente ao século VI a.c. a educação grega era, de uma forma geral, “mais artística do que literária e 
mais atlética do que intelectual.”. [17] Nesta época muitas cidades gregas, em especial Atenas, estavam a 
desenvolver uma vida politicamente activa. A Atenas mais democratizada desenvolveu formas de educação 
colectiva que abriram caminho ao desenvolvimento da escola enquanto instituição. Os sofistas responderam 
à necessidade de um novo ideal de educação e começaram a ensinar os estudantes com a intenção de formar 
bons cidadãos: intelectuais, científicos e racionais. [18] Se, como disse Protágoras, o “Homem é a medida de 
todas as coisas”, serão os sofistas os melhores medidores? [19] Os sofistas foram de cidade em cidade à 
procura de alunos a quem vender as suas capacidades, tornando-se assim nos primeiros professores pagos. A 
sua abordagem era vista com desdém por aquelas que encaravam a educação como algo que acontece no 
entorno de cada uma e não algo direccionado para a busca de uma carreira. No entanto, formaram a base 
sobre a qual se fundou a educação helénica mais desenvolvida, que consistia num percurso escolar dos sete 
aos vinte anos de idade. Apesar de não haver escolas para crianças na Grécia, Platão defendia que estas 
deveriam frequentá-la a partir dos seis anos de idade; Aristóteles considerava que aos cinco seria a melhor 
idade para começar e Crisipo era inovador o suficiente para sugerir os três anos. A escolarização começava 
assim a assumir um lugar de grande relevância na mente dos pensadores mais influentes. [20] Platão sentia 
que através da educação nos tornamos “os mais sublimes e civilizados” de todos os animais, sem ela, “a mais 
selvagem de todas as criaturas”. [21] Ainda assim, apesar de toda a sua seriedade em preparar a próxima 
geração de líderes políticos, a academia que fundara era extremamente informal para os parâmetros actuais. 
[22] 
 
Originalmente, a instrução romana era muito diferente da instrução intelectual helénica. Enquanto que na 
Grécia o estudante era orientado por um pedagogo, o estudante romano ficava em casa e era criado pela sua 
mãe e pelo seu pai até ter idade suficiente para o serviço militar. À medida que o império romano se estendia, 
a influência grega aumentou e as escolas do império também começavam a servir para formar administradores 
e funcionários do estado mas nunca houve uma política escolar tal como as que se desenvolveram mais tarde 
nas modernas nações-estado. O cristianismo desenvolveu-se no meio da civilização greco-romana e a sua 
prática educativa incorporou tanto o intelectualismo grego, assim como a severidade romana absorvendo um 
dos aspectos centrais da educação ocidental: a imagem de um homem que se curva perante a lei e se sacrifica 
por um ideal. [23] 
 
As primeiras escolas cristãs foram as escolas catequéticas dos primeiros séculos d.c. e onde a instrução era 
exclusivamente oral. Eram institutos de ensino superior visto que eram direccionadas a um público adulto e 
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onde a principal preocupação consistia em instruir a população pagã com as crenças cristãs para que, 
posteriormente, pudessem ser baptizadas. [24] A escola monástica, originalmente criada para formar os 
futuros monges, surge no século IV configurando-se como a primeira escola genuinamente cristã. [25] Mais 
tarde, durante o período medieval, cada catedral dirigia uma escola cujo desenvolvimento curricular 
contribuiu para o nascimento das universidades. [26] A partir do século XI a igreja dedicou-se ao 
desenvolvimento de um sistema educativo efectivo e, ao mesmo tempo, entre os séculos XI e XVI, as 
características da educação superior estavam a estabelecer-se. [27] “No final do século XV, 79 universidades 
foram reconhecidas na Europa Ocidental. Quase todas tinham a bênção papal, mesmo que não devessem sua 
origem a um decreto papal. (...) A maioria dos estudantes era leiga, e as disciplinas seculares, como o Direito, 
a Medicina e as Ciências dominavam os seus interesses.”, afirma Frederick Eby. [28] Com a ascensão do 
cristianismo a educação passou a ter um objectivo fundamentalmente moral. A disciplina tornou-se mais 
precisa à medida que a vida e a aprendizagem eram cada vez mais condicionadas por espaços e tempos bem 
definidos. [29] 
 
Em infra-estruturas separadas da igreja, as escolas de gramática dos séculos XVI e XVII foram produto do 
Renascimento e da Reforma protestante. O humanismo característico do Renascimento estimulou o interesse 
na actividade intelectual e na aprendizagem clássica, enquanto que a Reforma foi além do tradicionalismo e 
do formalismo da época medieval. No que diz respeito à escolarização, ambos os movimentos pareciam 
funcionar em harmonia. [30] Martin Luther, um firme defensor da escolarização, influenciou a proliferação das 
escolas de ensino básico no norte da Europa. A invenção da impressão por tipos de Gutenberg permitiu a 
impressão em massa da bíblia e o ideal da educação universal estava rapidamente a tornar-se cristão mais do 
que humanista. [31] No século XVII foram fundadas as escolas das províncias e as escolas elementares cristãs 
com o objectivo principal de combater o desconhecimento acerca de deus e a ociosidade entre os mais pobres. 
Comenius, um educador nascido em 1592, acreditava que as crianças não nasciam humanas mas que, através 
do treino e da educação, seriam capazes de tal e, para além disso, de servir fielmente a deus. As escolas cristãs 
não se limitavam a formar crianças dóceis, tentavam certificar-se de que os seus pais mães se mantinham fiéis 
e que replicavam a disciplina escolar nas suas casas. [32] 
 
Os progressos da ciência que se verificaram nos séculos XVII e XVIII mudaram permanentemente a forma de 
encarar e implementar a escolarização. Na utopia inacabada de Francis Bacon intitulada The New Atlantis 
descreve-se uma sociedade científica ideal cuja finalidade é ”o conhecimento das causas e dos segredos dos 
movimentos das coisas e a ampliação dos limites do império humano para a realização de todas as coisas que 
forem possíveis.” [33] Este livro influenciou a fundação da Royal Society e das academias científicas, enquanto 
que alguns dos ensaios de Bacon, tais como Of Marriage and the Single Life e Of Parents and Children 
assinalaram o decrescimento da importância da família e das tradicionais associações sociais. [34] No que diz 
respeito à crescente importância atribuída ao pensamento científico, as contribuições de Descartes também 
foram substanciais ao afirmar que ele próprio é “uma substância, cuja única essência ou natureza é pensar, e 
que, para existir não necessita de nenhum lugar nem depende de coisa alguma material.”. [35] E assim, 
progressivamente, a ciência foi substituindo a religião no sentido em que se torna objecto de fé, um bem 
supremo. 
 
“As 'Luzes' que descobriram as liberdades inventaram também as disciplinas.” escreveu Foucault. “A 
ordenação por fileiras, no século XVIII, começa a definir a grande forma de repartição dos indivíduos na ordem 
escolar: filas de alunos na sala, nos corredores, nos pátios; colocação atribuída a cada um em relação a cada 
tarefa e cada prova; colocação que ele obtém de semana em semana, de mês em mês, de ano em ano; 
alinhamento das classes de idade umas depois das outras; sucessão dos assuntos ensinados, das questões 
tratadas segundo uma ordem de dificuldade crescente.”. [36] O indivíduo ficava cada vez mais enredado numa 
psicogeografia moldada consoante os interesses do poder. Assim se configura a nova forma de escolarização 
forjada na época das “Luzes” e que logo foi sistematicamente aplicada pelas nações-estado. 
 
George Washington e Thomas Jefferson encaravam a educação como forma de criar uma cidadania mais 
“homogénea”. [37] E Benjamin Rush, fazendo eco do pensamento de Aristóteles, fala sobre a verdade 
escondida da escolarização: “Deixem ensinar aos nossos estudantes que não pertencem a eles mesmos, mas 
que são propriedade pública.” [38] 
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Nos Estados Unidos da América, os Puritanos foram os primeiros a dedicar atenção à escolarização. De acordo 
com o seu pensamento a criança era “não só ignorante como também pecadora por natureza.”. [39] Na colónia 
da Baia de Massachussets, o pregador que era também o professor principal tinha a função de elevar as 
crianças a um status civilizado. [40] Seguindo a filosofia de John Calvin o estado de Massachusetts votou em 
“1647 (…) o decreto que marcou o estabelecimento da educação da escola comum onde ‘Ordena-se portanto: 
Que cada municipalidade nesta jurisdição, após o Senhor tê-la feito crescer até ao número de cinquenta chefes 
de família, deve, a partir de então, nomear alguém de sua cidade para ensinar às crianças que a ele recorrem, 
a ler e a escrever (..) Ordena-se ainda: Que onde qualquer cidade se desenvolver até o número de cem famílias 
ou chefes de família, seja fundada uma escola de gramática, sendo o professor capaz, portanto, de instruir a 
juventude até que estejam aptos para a universidade...’”. [41] Já no estado da Virgínia, muito menos 
preocupado com a educação universal, eram contratados tutores pelas famílias ricas para prepararem os seus 
filhos para a universidade (normalmente a William and Mary ou alguma universidade na Europa) enquanto 
que os pobres tinham menos acesso ao ensino. “Ao transitar do Massachusetts do séc. XVII para a Virgínia do 
séc. XVIII é possível verificar uma descompressão significativa no ambiente religioso, os estranhos e os incultos 
substituem os pecadores e profanos como inimigos dos professores da Virgínia.” [42] 
 
O carácter da educação norte-americana não era novidade: “Tanto [Noah] Webster como [Benjamin] Rush 
acreditavam que o professor deveria ser um monarca absoluto.” [43]. A sala de aula tornava-se rapidamente 
num instrumento para a formação dos republicanos modernos. As virtudes atribuídas a Benjamin Franklin de 
moderação, silêncio, ordem, firmeza, simplicidade, dedicação ao trabalho, sinceridade, justiça, compostura, 
limpeza, tranquilidade, castidade e humildade eram talvez as virtudes burguesas por excelência [44]. Estes 
valores foram-se enraizando à medida que a industria progredia e o trabalho se torna um bem absoluto: “Na 
oficina, na escola, no exército funciona como repressora toda uma micropenalidade do tempo (atrasos, 
ausências, interrupções das tarefas), da actividade (desatenção, negligência, falta de zelo), da maneira de ser 
(grosseria, desobediência), dos discursos (tagerelice, insolência), do corpo (atitudes 'incorrectas', gestos não 
conformes, sujeira), da sexualidade (imodéstia, indecência) (…) que faz com que cada indivíduo se encontre 
preso numa universalidade punível-punidora.”. [45] 
 
Decorrente da crença de que as escolas existentes não eram suficientemente sistemáticas para cumprir o seu 
propósito, o movimento da escola comum empenhou-se no combate pela educação universal, pública e “livre” 
nas regiões urbanizadas e industrializadas do Este, onde a América estava a adquirir cada vez mais proletariado 
nascido no estrangeiro [46]. À medida que a atitude do estado face à vida económica se tornava cada vez mais 
não-intervencionista, a sua atitude no que diz respeito à educação caminhava no sentido oposto. A fundação 
da Ministério da Educação de Massachusetts em 1837 e a nomeação de Horace Mann como seu primeiro 
secretário marcou a transição da educação americana para a época moderna. [47] A excitação humanitária dos 
defensores da educação popular estava principalmente concentrada em integrar a massa populacional na 
nova economia industrial e fazer desvanecer a tensão social derivada da desigualdade crescente. Michael B. 
Katz refuta o mito de que a classe trabalhadora lutou por educação popular: “Os comités escolares tiveram 
que se mobilizar contra as massas de pais e mães consideradas desinteressadas e indiferentes e estavam 
descaradamente a tentar impor a reforma e inovação escolar aos cidadãos relutantes. Os líderes das 
comunidades não estavam a responder às exigências da clamorosa classe trabalhadora, mas sim, a impor as 
exigências; estavam a dizer à maioria que as suas crianças deveriam ser educadas da forma que eles 
consideravam adequada. Os promotores apresentavam a reforma educativa, em especial o ensino secundário, 
como uma inovação direccionada para as comunidades urbanizadas e industrializadas. O ensino secundário 
servia simultaneamente para ajudar a mobilidade social, promover crescimento económico e salvar as cidades 
da sua desintegração e transformação num caos imoral e degenerado”. [48] 
 
Horace Mann descreve a educação como “a grande forma de igualar as condições do homem  - a balança que 
estabiliza a maquinaria social.”. [49] Desde que a escola se começou a democratizar, os reformadores da escola 
comum tentaram apelar a todas as camadas sociais: “Aos patrões, Horace Mann afirmava que a escolarização 
formava trabalhadores mais dedicados, obedientes e adaptáveis, para além de aumentar o seu rendimento; à 
classe trabalhadora dava a esperança de aumentar as suas posses.”. [50] A dimensão global da trajectória da 
escolarização entende-se melhor não apenas na sua relação com a ideologia da democracia mas também na 
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relação com a industrialização e as novas formas de organização social a serem desenvolvidas. A escolarização 
servia para “assimilar os imigrantes e ensinar todas as crianças a evitar as tentações morais da vida moderna.”. 
As escolas foram adquirindo vários níveis, as suas políticas foram sendo centralizadas e os seus currículos e 
arquitectura uniformizadas. [51] De tudo isto emergiram os sistemas de educação pública, tendo a educação 
adquirido o seu carácter inteiramente institucional. Esta evolução abriu caminho à estéril burocracia do século 
XX. [52] As escolas tornaram-se assim importantes instituições de auxílio às fábricas ensinando a docilidade e 
a ordem às crianças. O espaço de tempo entre 1800 e 1830, um período de transição importante para o 
desenvolvimento da sociedade industrial nos E.U.A. e em Inglaterra, foi marcado por um tipo de escola 
conhecida por Lancaster ou sistema monitorial. Estas escolas inspiraram-se no sistema de escolarização 
indiano através do qual o sistema de castas era preservado, escolas onde eram reunidas centenas de crianças 
das duas castas mais baixas (95% da população) em grandes salas e onde um Brahmin lhes ensinava auto-
abnegação e pouco mais. 
 
Depois de ler um relatório sobre o sistema Hindu, Joseph Lancaster trabalhou para estabelecer escolas 
semelhantes em Inglaterra e nos E.U.A. Escolas muito semelhantes a fábricas, com ênfase na organização, 
rotina e competição. Mas apesar desta forma específica de escola não ter sobrevivido, o ethos do sistema de 
Lancaster permaneceu. Ou seja, a fábrica continuou a ser o modelo para as escolas. A escolarização tornou-se 
inextricavelmente ligada à reprodução da nova ordem industrial e das relações sociais capitalistas. Dada a 
importância do novo sistema de escolarização não admira que esta se tenha tornado obrigatória. [53] 
 
O sistema americano de escolarização obrigatória foi inspirado pelo primeiro sistema escolar efectivo 
desenvolvido na Prússia e implementado em 1819. “Na batalha de Jena, em 1806, Napoleão esmagou as forças 
militares da Prússia e no Tratado de Tilsit, através do qual se alcançou a paz em 1807, exigiu severas e 
humilhantes condições à nação vencida.” [54] eclodindo assim uma onda de nacionalismo prussiano. A criação 
de um sistema de educação em massa e obrigatório, com o objectivo de formar massas patrióticas que 
morreriam pelo seu país era visto pelos líderes como forma de assegurar a grandeza nacional. Johann Gottlieb 
Fichte, o proponente mais influente deste sistema queria que os estudantes desenvolvessem gosto pela 
“actividade mental regular e progressiva” que os conduziria a uma vida de serviço à sociedade, preocupava-
se com a importância da “imagem de uma ordem moral da vida” e com o “o bem [em oposição ao meu bem] 
supremo.” [55] Do educador suíço John Henry Pestalozzi (“o pai da escola elementar moderna”) os Prussianos 
aprenderam o grande potencial das escolas comuns modernas. [56] As escolas prussianas criadas nesta altura 
dividiam-se em três categorias: as Akadamiensschulen para futuros políticos (1% dos estudantes), as 
Realsschulen para futuros profissionais (entre 5 e 7 % dos estudantes) e as Volksschulen onde se enfatizava a 
obediência aos restantes. Horace Mann visitou a Prússia em 1840 e no seu Sétimo Relatório Anual enaltece o 
sistema de escolarização Prussiano. Curiosamente, Mann não menciona que “chegou à Prússia numa altura 
em que as escolas estavam fechadas para férias. Visitou salas de aula vazias, falou com as autoridades, 
entrevistou professores que estavam de férias e leu montes de relatórios oficiais empoeirados”. [57] No 
entanto, o entusiasmado relatório de Mann representa cuidadosamente a sua opinião acerca do sistema 
prussiano. Impressionou-se particularmente pela classificação prussiana dos estudantes durante os seus 
cursos de instrução e pelo cumprimento das leis de escolarização obrigatória: “Depois de uma criança chegar 
à idade legal para frequentar a escola, - seja ela filha de um nobre ou de um camponês – os dois únicos motivos 
absolutos de dispensa eram a doença ou a morte. A língua alemã tem uma palavra para a qual não temos 
equivalência linguística nem em ideia. A palavra é usada para se referir à criança e ao seu dever perante a 
escola; ou seja, quando chega a idade legal para a frequentar, esse direito e a frequência às aulas prendem-
se, tal como, ao credor é atribuído o direito ao pagamento de uma nota de crédito no dia da sua maturidade.”. 
[58] 
 
Lentamente mas com firmeza, o Estado foi capaz de impor a frequência obrigatória sobre os cidadãos. Durante 
a segunda metade do séc. XIX os E.U.A., França e Inglaterra estabelecem sistemas de educação pública com 
frequência obrigatória. [59] John Taylor Gatto descreve a imposição da frequência obrigatória na América: “A 
nossa forma de escolaridade obrigatória é uma invenção do Estado de Massachusetts de 1850. Resistiu-lhe – 
às vezes com armas – cerca de oitenta por cento da população de Massachusetts e o último posto avançado 
de Barnstable, em Cape Cod, só entregou os seus filhos em 1880, quando a área foi cercada por uma milícia e 
as crianças marcharam para a escola sob escolta.”. [60] Por volta de 1900 a maior parte dos Estados tinham 
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escolas públicas de frequência obrigatória. [61] 
 
Uma área de investigação que mostra de forma clara o papel da escolarização consiste em analisar 
comparativamente uma sociedade escolarizada (E.U.A.) e sociedades que não o são (índios americanos). 
Durante os 300 anos que se seguiram ao estabelecimento de uma escola de Jesuítas missionários em Havana, 
Florida em 1568, os grupos religiosos católicos e protestantes dominaram as tentativas de educar a juventude 
indígena. Foi no séc. XIX que a escolarização passou a ser encarada como forma de assimilação da juventude 
indígena na sociedade dominante (sociedade branca). Civilização, cristianismo e agricultura eram os valores 
impostos sobre os incivilizados. “Em 1819 o Congresso criou um fundo de civilização, que durou até 1873 
[altura em que o Serviço de Assuntos Indígenas tomou controlo da educação indígena], para providenciar 
apoio financeiro a grupos religiosos e outros indivíduos interessados em viver entre os indígenas e os instruir”. 
[62] O comité que recomendou a criação do fundo revela assim a filosofia do seu programa: “Coloquem o livro 
de leitura e a sachola nas mãos das suas crianças e naturalmente e no tempo certo irão dominar o arado (…) 
e crescerão com hábitos de moralidade e dedicação ao trabalho.”. [63] 
 
Em muitos tratados com indígenas, entre 1778 e 1871 (quando o Congresso parou de reconhecer as tribos 
como poderes independentes), o governo tomou providências educativas mas só após o sistema de reservas 
estar estabelecido (seguindo a Corrida ao Ouro na Califórnia de 1849 e a construção dos caminhos de ferro do 
lado ocidental) e do Serviço de Assuntos Indígenas controlar a educação indígena é que foi feito um esforço 
mais sistemático de aculturação. [64] Uma figura significativa para a educação indígena foi Richard Henry Pratt 
que, enquanto serviu no exército ajudou a liquidar as tribos das planícies do sul dos E.U.A.. O facto de parecer 
existir alguma inconsistência entre matar uns indígenas e educar outros diz bastante sobre a visão que muitos 
educadores tinham sobre estes. Pratt considerava que para salvar o Homem era necessário matar o Índio. Ao 
mesmo tempo acreditava que os indígenas, se instruídos adequadamente, podiam incorporar completamente 
a sociedade americana. Depois da derrota das tribos das planícies do sul, Pratt tomou o cargo de carcereiro 
de 72 dos mais insubmissos índios das tribos Kiowa, Comanche e Cheyenne numa nova prisão em Fort Marion, 
Florida. Em três anos convenceu-se e convenceu outros de que os indígenas podiam ser transformados em 
cidadãos exemplares. Pratt prosseguiu o seu trabalho e fundou a Escola para Indígenas de Carlisle, em Carlisle, 
Pennsylvania. “A abertura da Escola para Indígenas de Carlisle em 1879 coincidiu precisamente com a procura 
desesperada dos políticos em encontrar meios de absorver os índios na sociedade… Entre 1879 e 1900 o 
Serviço de Assuntos Indígenas criou vinte e quatro escolas fora das reservas, copiadas a partir do modelo de 
Carlisle. Em 1900 este sistema escolar tinha já adquirido a forma hierárquica institucional. Quando o sistema 
funcionava como planeado, os estudantes progrediam desde as escolas de dia dentro das reservas para os 
internatos, também no interior destas e, finalmente, para as escolas do tipo Carlisle fora das reservas. Em 
1900 três quartos de todas as crianças indígenas frequentavam os internatos e, aproximadamente, um terço 
as escolas fora das reservas”. [65] As crianças “retiradas dos braços das suas mães e pais e presas durante anos, 
eram castigadas por falarem a sua própria língua e sofriam lavagens cerebrais no sentido de apagarem todos 
os seus traços indígenas.”. [66] 
 
Os estudantes, por vezes com a ajuda dos seus familiares, percorriam grandes distâncias para resistirem à 
experiência escolar. O “problema”, tal como colocou um Agente de Assuntos Indígenas, era o facto de que os 
indígenas ainda “não tinham alcançado o estado civilizacional para perceberem as vantagens da educação e, 
consequentemente, encaravam a escola com aversão”. Quando mães e pais se recusavam a matricular as 
crianças nas escolas, os Agentes de Assuntos Indígenas, recrutados pelo estado, tinham o poder de suspender 
provisões ou utilizar as forças policiais para encontrar as crianças e forçá-las a frequentar a escola. Thomas J. 
Morgan, o comissário dos Assuntos Indígenas, escreveu em 1892 que não acreditava que os indígenas 
“tivessem algum direito de manter as crianças fora da escola pela força…”. [67] Os estudantes resistiam de 
diferentes formas: a fuga das escolas era muito comum, alguns arriscando a própria vida na viagem de regresso 
a casa. Eram também regulares alguns “misteriosos” incêndios. Em 1897 duas raparigas da escola de Carlisle 
tentaram arder o dormitório feminino duas vezes no mesmo dia: a primeira logo após o toque para a ceia e a 
segunda depois do toque para a capela. Em Fort Mojave, um grupo de crianças foram presas na cela da escola 
por repetidamente tentarem escapar. Então, uma manhã, um outro grupo de crianças que estavam do lado 
de fora da cela usaram um grande tronco como aríete, arrombaram a porta e correram pelo rio abaixo com 
os seus companheiros libertados. [68] 
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As escolas representavam, em especial para os índios americanos, uma nova relação com o espaço, agora 
concebido em termos lineares. Cantos, quadrados e linhas rectas representavam a relação da civilização 
industrial imposta ao lugar selvagem. O espaço foi colonizado por um imperativo disciplinar: a liberdade de 
movimento foi cuidadosamente regulada. À medida que o estudante aprende a prestar atenção ao professor 
interioriza a disciplina que molda os indivíduos. “Uma relação de fiscalização, definida e regulada, está inserida 
na essência da prática do ensino: não como uma peça trazida ou adjacente, mas como um mecanismo que lhe 
é inerente e multiplica a sua eficiência.”. [69] Posto isto, qual a admiração ao verificar que as escolas se 
assemelham a prisões? Como Morris e Rothman escreveram “Sem ironias, os reformadores das prisões do 
séc. XIX falaram destas como modelos para a família e para a escola.”. [70] Foucault escreveu sobre a transição 
entre a punição baseada em torturas espectaculares e a punição do sistema prisional organizado coincidir com 
a emergência da ideia de Estado-Nação e com a Revolução Industrial: “A reforma do direito criminal deve ser 
lida como uma estratégia para a reordenação do poder de punir, de acordo com modalidades que o tornem 
mais regular, mais eficaz, mais constante e mais bem detalhado em seus efeitos.”. [71] Um dos primeiros 
reformadores penais, Cesare Beccaria escreveu que “o mais seguro mas mais difícil meio de prevenir os delitos 
é aperfeiçoar a educação.”. [72] Algum tempo mais tarde, Horace Mann afirmou que a “escola é o policiamento 
mais barato.”. [73] 
 
Até então, as escolas comuns já tinham provado a sua utilidade e as elites começavam a demonstrar interesse 
pela educação. Cornelius Vanderbilt, Ezra Cornell, James Ouke e Leland Stanford criaram universidades com 
os seus nomes. As universidades serviriam para treinar a classe média do sistema americano que iria elevar os 
seus valores: professores, médicos, advogados, administradores, engenheiros, técnicos e políticos. Em 1915, 
Carnegie e Rockefeller sozinhos gastavam mais em educação do que o próprio governo. “Nos nossos sonhos 
(…) as pessoas entregar-se-ão, perfeitamente dóceis, às nossas mãos [às mãos dos directores do Conselho 
Geral de Educação de Carnegie]”. [74] Marvin Lazerson escreveu o seguinte acerca da formação do sistema de 
escolas urbanas no virar do séc. XIX para o séc. XX: “Aquilo que era um conjunto amorfo de agências paroquiais 
praticamente autónomas, sob a liderança de professores pouco preparados e transitórios tornou-se um 
sistema integrado com características notavelmente semelhantes em toda a nação e cuja tendência geral é 
marcada por um grupo de interesse certificado profissionalmente. [75] Em 1914 doze das vinte maiores cidades 
do estado de Massachusetts tinham jardins de infância pensados para domesticar as crianças dos bairros de 
lata e, através destas, ensinar aos seus pais e mães como se comportarem. [76] Friedrich Froebel criou o 
primeiro jardim de infância (ou, literalmente, um jardim de crianças) em 1837 e a sua proliferação permitiu 
que o carácter das crianças fosse mais facilmente moldado por parte dos educadores. [77] O novo sistema de 
escolarização estava realmente imparável e irreversível. “Note-se,”, disse Carnegie, “que ao despontarmos na 
vida nacional, esta verdadeira panaceia para todas as doenças do corpo político borbulha – educação, 
educação, educação.”. [78] Houve resistência mas não a suficiente para realmente pôr em causa este avanço. 
A comunidade irlandesa, por exemplo, boicotou e tentou incendiar uma escola em Lowell, no Massachusetts 
mas, com o decorrer do tempo, foram contratados agentes com o objectivo de apanhar quem faltasse à escola 
e a instituição seguiu em frente, assim foi por todo o território dos E.U.A.. [79] Pais e mães estavam sujeitas a 
multas e até mesmo à prisão se recusassem enviar as crianças para as escolas. 
 
O movimento Progressista (1890-1930) tinha a preocupação filosófica de adaptar a educação às necessidades 
da criança. Praticamente, isto significava categorizar, observar, testar e controlar a criança para suavizar a 
transição para o capitalismo corporativo. [80] A educação assemelha-se ao chamamento religioso: “Cada 
professor deve entender que é um servidor da manutenção da ordem social e que assegura o correcto 
crescimento social. Desta forma, o professor é sempre o profeta do verdadeiro Deus e o porteiro para o seu 
verdadeiro reino.” [81] escreveu John Dewey. Metaforicamente, o reino de Deus pode significar a nova era do 
capitalismo apesar de Dewey se considerar um socialista. Perspectivar a questão escolar apenas do ponto de 
vista político seria deixar escapar a questão da “subsunção do indivíduo” e desta se ter tornado um bem em 
si mesmo. O progresso acima de tudo  - é a verdade por trás do capitalismo. Raymond E. Callahan observou as 
mudanças estruturais que foram moldando a escolarização moderna: a adopção dos valores de negócio na 
administração escolar começou por volta de 1900 e em 1930 os administradores viam-se como gestores de 
negócios ou “executivos escolares”. Foi dado ênfase à contabilidade, finanças, relações públicas, basicamente 
começavam a gerir-se as escolas como empresas. No encontro anual da Associação Nacional de Educação em 
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1905, George H. Martin, (Secretário da Educação do Estado de Massachusetts) deprecia o facto dos “processos 
educativos parecerem pouco científicos, imperfeitos e com desperdícios.” quando comparados com as 
práticas comerciais modernas. Em 1907, William C. Bagley publicou Gestão da Sala de Aula (Classroom 
Management) que visava questões sobre a gestão mais eficiente da “planta escolar”. As direcções das escolas 
foram sendo cada vez mais dominadas por “homens de negócios” e a educação adquiriu assim o seu carácter 
utilitário e centrado na carreira. [82] 
 
“Não poderíamos pedir mais de um motivo patriótico do que um motivo egoísta proveniente da Gestão 
Científica.” disse Theodor Roosevelt cheio de entusiasmo. [83] Frederick Winslow Taylor (quem desenvolveu a 
Gestão Científica) demonstrou compreender claramente o valor das suas ideias quando escreveu o seguinte: 
“No passado, o homem havia sido o primeiro; no futuro o sistema terá que estar em primeiro.” [84] Taylor 
verificou que a melhor forma de gestão industrial no seu tempo consistia na iniciativa do trabalhador motivado 
pelo incentivo especial dado pelo patrão, no sentido de o manter produtivo. A sua ideia de Gestão Científica 
ou de tarefas ajudava o patrão a assegurar, de forma mais efectiva e eficiente, a iniciativa do trabalhador ao 
estudar as suas tarefas, desenvolvendo uma ciência para cada uma e, posteriormente, ao seleccionar e treinar 
o trabalhador mais indicado para as desempenhar. Ao estudar as tarefas dos trabalhadores, ao atribuir-lhes 
determinada função num período de tempo específico e ao monitorizar o progresso do trabalho, o patrão 
adquire novas responsabilidades mas consegue aumentar a eficiência da sua operação. Taylor era indiferente 
ao carácter desumanizador da Gestão Científica, acreditava que o aumento da eficiência iria trazer maior 
prosperidade à população em geral; e que os direitos das “pessoas” (entenda-se pessoas como consumidores) 
eram mais importantes que os dos empregadores e empregados. [85] A Gestão Científica matou aquilo que 
poderia restar de dignidade e autonomia no trabalho – foi fundamental para a cultura de consumo actual. [86] 
 
O mundo corporativo, em especial os media, estavam especialmente entusiasmados com a ideia de Gestão 
Científica: eram divulgados artigos em revistas com grande popularidade procurando aplicar os seus princípios 
ao exército, à carreira jurídica, à casa, à família, à igreja e, claro, à educação. [87] As ideias de Taylor “foram 
adaptadas, interpretadas e aplicadas principalmente por administradores; e ao mesmo tempo que o maior 
impacto recaía sobre a administração, os administradores e os programas de treino profissional de 
administração, a sua influência estendia-se a todas as instituições educativas americanas, desde as escolas 
elementares às universidades.”. [88] Num resumo de um discurso (acerca da gestão científica nas escolas) 
entregue à Associação de Professores do Ensino Secundário da Cidade de Nova Iorque e publicada no seu 
Bulletin podia ler-se o seguinte: 
 

A. [.] Propósito ou finalidade da ‘Gestão Científica’ 
1. Aumentar a eficiência do trabalhador i.e. do estudante. 
2. Aumentar a qualidade do produto i.e. do estudante. 
3. Desta forma aumentar o rendimento e o valor ao capitalista. [89] 

 
O chamado Plano Gary que começou em Gary, Indiana, em 1908, desenvolvido por William A. Wirt, director 
escolar nessa mesma altura, foi outra novidade. Consistia na separação dos temas escolares e no agrupamento 
de crianças em anfiteatros, ginásios, oficinas, laboratórios, zonas de brincar e, simultaneamente, nas salas de 
aula para que todos os espaços estivessem a ser utilizados e, ao toque da campainha as crianças trocariam de 
espaço. O Plano Gary permitiu aos administradores mostrar o quão eficientes podiam ser. Depois de aprovado, 
em 1914, pelo Serviço Federal de Educação foi bloqueado em Nova Iorque em 1917, onde despontaram 
motins contra a sua implementação: escolas foram apedrejadas, pneus dos carros da polícia cortados e 300 
estudantes (maioritariamente judeus) foram detidos. No entanto, por volta de 1929 o Plano Gary ou variantes 
estavam operacionais em 1068 escolas em 202 cidades. Depois de 1930 esta forma específica de escolarizar 
declinou mas as inovações de Wirt deixaram uma marca permanente na educação em geral. [90] 
 
O aumento da especialização da vida americana foi acompanhado pelo crescimento do treino especializado 
na educação. Como observou John Taylor Gatto: “Antes do século XX não existia um exército parasitário de 
directores adjuntos, coordenadores e burocratas.”. [91] A crescente complexidade da hierarquia administrativa 
e a proliferação de testes estandardizados ajudou a assegurar a conformidade dos professores. Graças ao 
trabalho impetuoso de Edward Lee Thorndike, a avaliação estandardizada alastrou-se rapidamente depois da 
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1ª Guerra Mundial e os três milhões investidos pela Carnegie Corporation contribuíram para esse esforço. [92] 
A educação primária universal tornou-se um objectivo de, praticamente, todos os governos na era do pós-2ª 
Guerra Mundial. Uma era na qual a educação superior cresceu exponencialmente nas nações industrializadas. 
E cada vez mais dinheiro era investido em pós-graduações e em investigações nas áreas da ciência e da 
engenharia. [93] A escolarização na América assemelha-se agora a uma máquina de modificação do 
comportamento bem oleada, conduzindo pessoas para diversos empregos sem sentido para o resto das suas 
vidas. [94] Esta produz massas de pessoas e não indivíduos autónomos. Na máquina escolar as partes 
individuais já não interessam. Claramente, a tecnologia serviu para instituir novas formas de controlo, tal como 
observa Marcuse em Homem Unidimensional. [95] A nossa consciência está rodeada pelos mass media e, no 
contexto moderno, a escolarização torna-se uma técnica de propaganda que funciona através do uso do 
conhecimento, não estando ao serviço de qualquer ideal clássico. Quando Jacques Ellul escreve sobre 
propaganda moderna na sua obra Propagandas – Uma análise estrutural, este descreve-a sobretudo como 
um conjunto de métodos de uma sociedade tecnológica baseada nos media corporativos e que se dirige aos 
indivíduos apenas como membros de uma massa que partilha sentimentos e mitos. Ellul afirma também que 
nem toda a propaganda é explicitamente política. A educação é um tipo de propaganda sociológica, com o 
intuito de integrar o indivíduo num grupo social. [96] À medida que os estudantes vagueiam de aula em aula, 
de jaula em jaula, a escolarização, como técnica de controlo social é perpetuada. E os esquerdistas que 
continuam a debitar o seu discurso monótono sobre mais e melhor educação para a população ignoram o 
quão importante é o seu papel em reproduzir a ordem social e económica existente.  
 

III - Teorias sobre Escolarização 
 
A escolarização é vista como algo bom. Os desescolarizados são encarados como incompletos, como se algo 
lhes faltasse para funcionarem plenamente, para serem seres-humanos plenos. Desde Platão, passando por 
Comenius até Kant, que a humanidade é algo que se impõe aos mais novos. Até Paulo Freire, o favorito dos 
esquerdistas, acredita na “pedagogia humanizadora”, da qual, se presume, resultará a formação de pessoas 
mais humanas. [97] Precisamos de gastar mais dinheiro em escolas e menos no exército dizem os progressistas, 
mas o seu discurso na 1ª pessoa do plural, ao falar por todas “nós” e ao identificar-se com a noção de estado-
nação é absurdo. O “humanismo” saturou a esquerda e a direita: todos trabalham arduamente, enquanto se 
oprimem, em nome da humanidade e de um futuro melhor. Tal como George Bush, os progressistas não 
querem deixar uma única criança para trás. [98] 
 
Em hebraico existe uma única palavra para “educação” e “castigo”. [99] Os poderosos do mundo antigo eram 
mais claros sobre as implicações da escolarização. Hoje em dia é de máxima importância dissimular o seu papel 
na sociedade. Submissão à autoridade sempre foi a finalidade da escolarização. O poder dominado pelas 
autoridades – o poder de premiar e punir, de habituar o indivíduo a padrões de pensamento e acção pré-
determinados – trabalha no sentido de integrar o indivíduo na ordem social hierárquica. Tanto os 
reformadores das prisões como os reformadores progressistas das escolas do século XIX trabalharam para que 
essa integração funcionasse mais eficiente e plenamente. Ambos os grupos eram humanistas no sentido em 
que procuravam tornar o indivíduo mais adaptável (obviamente, achando que lhe estavam a fazer um fabuloso 
serviço) a um novo conjunto de condições sociais; a sociedade tinha que ser moldada de outra forma, ser re-
formada. A sociedade é o actor principal ao qual os indivíduos devem responder. Para quem ainda não 
entendeu, a “sociedade” é o grupo de pessoas que tem o poder de administrar e legislar. Os restantes 
indivíduos são parte da “sociedade” apenas na medida da sua submissão às condições sociais existentes e da 
possibilidade de tentar influenciar aqueles que detêm o poder. Como John Dewey afirma, “através da 
educação a sociedade pode formular os seus próprios propósitos, pode organizar os seus próprios meios e 
recursos e assim moldar-se em precisão e frugalidade na direcção desejada.”. [100] 
 
À primeira vista Dewey parece dizer que a educação pode determinar a direcção na qual a sociedade caminha 
mas, de facto, ele diz que a sociedade se molda através da educação, então, esta não determina nada. Por 
outras palavras, a escolarização é uma técnica utilizada pela sociedade. Não o julgo pela sua boa-fé. Durkheim 
concorda com a noção de educação como sendo “apenas a imagem e reflexo da sociedade. Imita e reproduz 
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a última de forma abreviada. Não a cria.”. [101] Os educadores respondem às mudanças na sociedade e 
certificam-se de que a escolarização produz a mercadoria necessária. Numa conferência em Harvard, por volta 
de 1920, George S. Counts disse o seguinte: “Este não é o local para avaliar a civilização industrial (…) A 
educação tem que estar de acordo com a civilização industrial e descobrir as suas tarefas nestes novos 
tempos.”. [102] Os educadores trabalham dentro dos limites institucionais e dos seus papéis de autoridades e 
de escravos (tal como os pedagogos gregos) do poder. Uma vez que a maioria dos educadores acredita 
inquestionavelmente que as escolas têm uma função positiva na sociedade, todas as suas teorias acerca da 
escolarização e ideias para a sua reforma servem para reforçar a assumpção de que as escolas são algo de 
bom. [103] 
 
As teorias modernas sobre escolarização baseiam-se no ideal social do progresso. Basicamente, um ideal 
conservador no sentido em que encara a mudança tecnológica como irreversível e as suas reformas são 
construídas nessa base, mantendo intactas as estruturas institucionais e as relações sociais. Quanto mais as 
partes mudam mais o todo se consolida. As escolas expandiram-se firmemente (graças ao progresso) e foram 
capazes de se reformar tornando-se num todo por acreção. [104] Do ponto de vista marxista, a base técnica da 
indústria moderna pode ser revolucionária por seguir o modelo linear do progresso histórico que nos aproxima 
da revolução. Mas como é que isso pode ser revolucionário? O próprio Marx alertou para o “carácter perigoso” 
daquilo que foi considerado revolucionário, como o ”vapor, a electricidade e a máquina de fiar automática.”. 
[105] Atribuir um carácter revolucionário à tecnologia é claramente um equívoco, mais ou menos, incompatível 
com qualquer teoria baseada na necessidade de uma ruptura insurreccional com a sociedade tecnológica. O 
equívoco de Marx radica da sua falha em identificar adequadamente a relação entre o aparelho produtivo e o 
sistema capitalista que o produz e de reconhecer adequadamente a função domesticadora do capital. Os 
escritos de Jacques Camatte e Fredy Perlman desenvolvem de forma excelente estes temas. Em grande 
medida, a resistência à proliferação do sistema fabril compara-se com a resistência à escolarização obrigatória. 
Quando se verificou uma perda significativa de autonomia como uma nova e assustadora imposição não foram 
raras as acções de resistência e sabotagem. O sistema industrial (acompanhado da moralidade puritana) serviu 
para domesticar os explorados, para permitir que a resistência fosse mais facilmente canalizada para os canais 
institucionais, tais como a negociação sindical e o reformismo político. Aquelas atitudes que eram 
consideradas como virtudes nas fábricas eram as mesmas que as escolas apreciavam. Os críticos que 
interiorizam estas virtudes limitam-se a fazer pequenas reparações no sistema repressivo e não a destruí-lo. 
 
Pode-se dizer que as teorias modernas sobre escolarização começaram com Rousseau. Rousseau considerava 
a civilização uma forma de erro mas não se opunha a ela. Do seu ponto de vista, a sociedade era a fonte de 
todos os males. No entanto, não encarava os professores como parte desse “mal” e, consequentemente, deu-
lhes conselhos de grande valor sobre como exercer adequadamente o seu direito de controlar os estudantes. 
“Começai, pois, por estudar os vossos estudantes mais completamente, pois é muito provável que não os 
conheçais.” [106] escreveu ele. Deu também o seguinte conselho sobre como os professores deveriam 
controlar os seus estudantes: “Deixem-no [ao estudante] acreditar que está sempre a controlar apesar de que 
são sempre vocês [professores] que controlam. Não há submissão mais perfeita que aquela que mantém a 
aparência de liberdade.”. [107] Esta afirmação descreve muito da filosofia da escolarização moderna. A 
autoridade institucional do professor é um dado adquirido. A questão é como o professor pode usar a sua 
autoridade da melhor forma. Rousseau deu uma resposta excelente. É razoável encorajar a liberdade e a 
independência dos estudantes desde que isso seja experienciado dentro dos limites estabelecidos pelas 
autoridades. Como disse B. F. Skinner, Rousseau “não teve medo do reforço positivo”. [108] B. F. Skinner foi 
um psicólogo behaviorista influente durante os meados do século XX. O seu interesse primordial centrava-se 
no controlo e modificação do comportamento humano, uma prática que ele acreditava poder servir para 
resolver todos os problemas do mundo – apenas se toda a gente valoriza-se a eficiência em detrimento da 
liberdade. 
 
O livro de B. F. Skinner Para Além da Liberdade e da Dignidade é um trabalho com grande profundidade 
científica mas uma completa porcaria quando comparado com Para Além do Bem e do Mal de Nietzsche. 
Skinner considera que aquilo a que chamamos de autonomia é uma ilusão, visto que todo o comportamento 
é causal. [109] Para ele a autonomia refere-se à existência de causas comportamentais e não à natureza dessas 
causas. A natureza das causas do comportamento é uma eventualidade das relações sociais – tema no qual 
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Skinner não se implica. A aplicação da sua teoria é permitida livremente apenas através da separação dos 
papéis sociais de controlados e controladores. E como a aplicação da sua ciência é uma prioridade, a 
autoridade institucional e a sua relação com o avanço científico devem permanecer inquestionáveis. Skinner 
considera qualquer questionamento acerca da pertinência do avanço científico como “uma posição de 
teimoso ‘não saber’” e que “Não há nenhuma virtude na ignorância pela ignorância”. [110] Então, quem quer 
que abandone o pensamento científico fá-lo “pela ignorância” enquanto que o especialista iluminado tem uma 
multiplicidade de razões para a sua prática. A agenda de Skinner tornou-se mais clara em Reflections on 
Behaviorism and Society, obra na qual lamenta a influência “danosa” dos “reforços não-contingentes” – das 
coisas que nos acontecem livremente. Tais coisas não permitem que o “controlo das pessoas pelas pessoas” 
atinja plenamente o seu potencial. Então, seguindo este raciocínio, a economia capitalista é boa, visto que o 
dinheiro é “possivelmente o maior de todos reforços condicionados”. À medida que o nosso ambiente social 
se torna mais complexo, é necessário exercer mais controlo sobre o crescimento do indivíduo. “Sequências 
programadas de contingências nas mãos de professores e conselheiros capacitados podem conduzir aos 
reportórios complexos que o ambiente social exige.” [111] disse Skinner. 
 
As implicações das ideias de Skinner nas salas de aula modernas são profundas. Explicam muito do 
comportamento de professores e providenciam fundamentação científica para o seu progresso futuro. Ele viu 
a eficiência das práticas de ensino como extremamente importantes, na esperança de que um dia o ensino se 
tornasse uma ciência. [112] De facto, muita da teoria educativa dos últimos 50 anos partilha a concepção de 
ensino behaviorista, sendo esta um avanço do método que espelhava a fábrica. O mais importante não são as 
regras ou o seu cumprimento – mas sim o seu seguimento habitual que conduz o indivíduo a interiorizar e a 
desejar padrões de comportamento. A transição para o uso de técnicas que encorajam a auto-disciplina, por 
sua vez, diminuiu a necessidade de empregar as formas de disciplina mais óbvias. Até mesmo no início do 
século XIX Fichte viu isto como o ideal. Fichte previu que o estudante com uma moralidade pura (um conceito 
semelhante ao que os Jesuítas tratam como “ser um homem para os outros”) “avança no tempo certo como 
uma máquina fixa e imutável produzida por esta arte [de ensinar] o que, de facto, não poderia ser diferente 
uma vez que foi regulada pela arte e não necessita de ajuda alguma, continuando de acordo com a sua própria 
lei.”. [113] Esta é uma característica essencial da escolarização moderna. Para Fichte a pedagogia ideal é uma 
arte, Skinner chamar-lhe-ia ciência mas a mensagem é a mesma. Mesmo quando ensinar valores é o objectivo 
declarado da pedagogia, se forem empregues as técnicas e métodos organizativos modernos, tal aproximação 
(que Skinner apelidaria de “mentalista” ou, não totalmente focada em análise científica) tem os mesmos 
efeitos sobre o estudante que uma abordagem puramente behaviorista. 
 
Durante os anos 50 do século XX, Benjamin Bloom e uma equipa de especialistas trabalharam arduamente 
para a criação de um livro (em dois volumes) chamado Taxonomia dos Objectivos Educativos: Classificação dos 
Objectivos Educativos e que teve uma influência significativa nas escolas públicas da América. Foi desenhado 
como uma ferramenta para ajudar educadores a classificar as formas através das quais os estudantes 
responderiam às lições. Graças aos testes estandardizados, a inteligência é o novo ídolo perante o qual a teoria 
educativa se ajoelha. O estudante ideal é um autómato bem comportado e objectivamente inteligente. [114] 
O segundo volume trata de “objectivos afectivos”, por outras palavras, desenvolvimento do carácter, atitude, 
valores – aspectos que, segundo Bloom, não são classificáveis, principalmente, devido à “inadequação das 
técnicas de avaliação e à facilidade com que o estudante pode explorar a sua capacidade para detectar as 
respostas que serão recompensadas e as que serão penalizadas”. “Em contrapartida”, escreve Bloom, “é certo 
que o estudante que responde de forma desejada na medida cognitiva possui, de facto, a competência que 
está a ser analisada.”. [115] Devido a este perigo, os educadores devem insistir não apenas na formalidade 
aparente da conformidade da socialização mas também na sua “interiorização”, na aquisição, por parte do 
estudante, de valores segundo um quadro moral usado para regular a sua vida. [116] O livro apresenta ainda 
uma classificação hierárquica das várias respostas ao ensino que um professor deve fomentar no estudante. 
A “caracterização através de um valor ou um complexo de valores” [117] é o ponto alto deste processo de 
interiorização. Um exemplo ilustrativo é o de um estudante que aprendeu a não responder: esse estudante 
fica calado e fala apenas com a permissão do professor. 
 
Uma lista menos refinada de objectivos correspondentes à escolarização foi apresentada no início do século 
XX por Alexander Inglis. No seu livro Princípios da Educação Secundária ele enumera “seis importantes funções 
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da educação secundária; (1) a função adaptativa ou de ajustamento; (2) a função integrativa; (3) a função de 
diferenciação; (4) a função propedêutica; (5) a função selectiva; (6) a função de diagnóstico e de direcção [não 
necessariamente por esta ordem]”. [118] Então, basicamente, o comportamento do estudante deve ser 
adaptado, integrado no grupo social, testado, escolhido, classificado, treinado, etc. Dificilmente se descreve 
melhor a função da escolarização. Inglis vê a escola para aquilo que esta serve, “uma instituição ou agência 
mantida pela sociedade com o propósito de ajudar na manutenção da sua estabilidade e do seu progresso.” 
[119] Neste sentido, torna-se claro que é a sociedade e a rede de controlo que a permeia que devem ser 
destruídas. Não é de todo radical substituir uma sociedade por outra que sirva as mesmas funções mas de 
formas distintas. 
 
Em grande medida, a teoria da alienação de Marx explica a situação dos estudantes como a dos trabalhadores. 
O conhecimento que o estudante trabalha para acumular também não “se lhe defronta como estranho, como 
um poder independente do produtor”? [120] E utilizando as palavras de Marx para o estudante poderíamos 
dizer que este só se sente ele próprio fora do trabalho escolar e fora de si durante o trabalho escolar. [121] A 
vida torna-se um meio para viver ou, como diriam os situacionistas, a vida foi reduzida a mera sobrevivência. 
A escola é sem dúvida uma instituição que inicia os estudantes para a vivência em alienação. Na escola 
aprende-se que aprender requer a sua contrapartida autoritária: ensinar. Aprendida a dependência desde 
cedo, o resto das lições tornam-se muito mais fáceis. O conhecimento não é já algo tratado como mercadoria 
e, como tal, alvo de fetichismo por produtores e consumidores? Adquiriu todo o poder metafísico que o 
homem moderno atribui aos acontecimentos. Todo o conhecimento se tornou comercializável e separado do 
contexto social e as unidades de saber são acumuláveis – tendo aplicação prática dentro do mundo 
especializado da academia. A objectividade do académico é idealizada. Como escreveu Raoul Vaneigem, “o 
conhecimento é inseparável do uso que dele se faz.”. [122] O conhecimento académico – como conhecimento 
que não é usado contra os interesses do poder – só pode servir para aumentar e consolidar o poder. “O que 
faz o poder consolidar-se” disse Foucault, “o que o torna aceitável é simplesmente o facto de que ele não se 
limita a impor uma força que diz não, para além disso ele examina e produz coisas, induz prazer, formas de 
conhecimento, produz discursos. Mais do que uma instância negativa cuja função é a repressão, o poder deve 
ser considerado como uma rede produtiva que percorre todo o corpo social.”. [123] Na era do poder 
fragmentário, onde todos podem aproveitar a sua capacidade de compensar a pobreza da vida quotidiana, o 
mundo da escolarização reforça-o ao gerir e atribuir conhecimento – possivelmente a maior ferramenta do 
poder. 
 
Quando Marx mencionou as escolas limitou-se a dizer que tanto o governo como a igreja não deveriam exercer 
sobre elas nenhuma influência. [124] A escola antiga! Separada do contexto social, a escola quase que parece 
algo de positivo. Mas governos e igrejas, enquanto existirem, vão sempre implicar na escolarização. A escola 
tem uma longa história de pseudo-oposição por parte dos libertários: Tolstoi, Ferrer e Freire não criticavam a 
existência de escolas, apelavam a práticas educativas diferentes. [125] Na Pedagogia do Oprimido, Freire chega 
a falar na pedagogia da liderança revolucionária louvando figuras autoritárias como Che Guevara e Fidel 
Castro. [126] As práticas educativas revolucionárias, não tendo uma base ideológica na qual as massas devam 
ser convertidas, não têm relação alguma com escolas ou escolarização. As escolas são instituições e, como tal, 
têm uma estabilidade que se estende para além do controlo de quem as funda; não são criadas para um fim 
limitado e específico nem são auto-organizadas. E as instituições perpetuam-se porque é através delas que as 
pessoas organizam a sua vida, ao invés de viverem por si mesmas. O carácter subversivo de algumas práticas 
educativas decorrem da recusa em se enquadrarem na sociedade dominante como “alternativa” ao existente. 
São subversivas por serem parte da procura incessante de minar a ordem social. Os ateneus ou os centros 
culturais existentes durante a pré-Guerra Civil Espanhola, onde haviam aulas de escrita e leitura para quem 
quisesse aprender são disto um exemplo. Os anarquistas não estavam a tentar construir uma sociedade 
alternativa mas sim uma “contra-sociedade”. [127] É essencial uma distinção entre estes dois conceitos. 
Destruir o capitalismo e o aparelho estatal não se reduz à criação de novas instituições enquanto se espera 
que as velhas desapareçam. Mas através do ataque às velhas instituições e ao organizarmo-nos de forma 
descentralizada podemos viver fora do alcance capitalista e atacar o seu sistema social. As relações sociais 
capitalistas terão que ser subvertidas, não podemos simplesmente criar relações de troca cooperativas ou 
colectivas que reproduzam a lógica do capitalismo. A União Soviética nunca foi comunista por isso mesmo, daí 
ser mais adequado descrevê-la como capitalista de estado. 
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Max Stirner, um pobre alemão, professor de uma escola, foi um dos pensadores mais radicais do século XIX. 
Em O Falso Princípio da Nossa Educação, Stirner faz uma crítica das correntes pedagógicas mais populares do 
seu tempo: “Pretende-se somente uma amestração pelas formas e pelo palpável resultando do tratamento 
dos humanistas apenas letrado, e dos realistas ‘cidadãos aptos para tudo’ mas, tanto uns como outros, são 
seres submissos.”. [128] Stirner encarava as ideias e o conhecimento adquiridos na escola como algo separado 
da pessoa que supostamente aprende tais coisas. Stirner era crítico de todas as abstracções que são colocadas 
acima das vontades e desejos de cada uma. Numa sociedade autoritária, tais abstracções ou ideologias 
parecem governar as acções dos indivíduos até ao ponto da sua aceitação, como “engrenagens na cabeça”. 
Certamente, a escolarização, ao submeter o indivíduo ao grupo social, utiliza tais abstracções no processo de 
socialização. Ao criticar a institucionalização do processo de socialização que decorria no seu tempo, Stirner 
estava a criticar a autoridade – a questão central em torno da qual gira toda a socialização. [129] 
 
Uma crítica mais aprofundada e específica acerca da escolarização é feita por Ivan Illich na sua obra Sociedade 
sem Escolas, de 1970. Illich opunha-se à instituição escolar e formou uma forte crítica às suas finalidades. As 
escolas dividem a realidade social: “a educação torna-se não-do-mundo e o mundo torna-se não-educativo.”. 
[130] Illich via a infância como produto da sociedade industrial e como categoria social que perpetua a 
autoridade do professor. “Quando os jovens permitiram que a sua imaginação fosse formada pela instrução 
curricular ficaram condicionados a qualquer planeamento institucional. A ‘instrução’ turva-lhes o horizonte da 
imaginação. Não podem ser traídos, mas apenas ludibriados, porque lhes foi ensinado a substituir as 
expectativas pela esperança.”. [131] As suas críticas à escolarização mostram-se manifestamente evidentes e 
inteiramente válidas: “O sistema escolar de hoje desempenha a tríplice função própria das poderosas igrejas 
no decorrer da História. É simultaneamente o repositório de mito da sociedade; a institucionalização das 
contradições desse mito; o lugar que reproduz e envolve as disparidades entre mito e realidade.”. [132] 
 
Os temas inerentes às teorias da escolarização têm tido novos arranjos desde à séculos. São muito evidentes 
os efeitos devastadores que a escolarização produz no nosso quotidiano: as pessoas perderam a imaginação 
e a sua vida é determinada por estranhos. Os estudantes são ensinados a reconhecer que estão 
constantemente sob vigilância. As salas de aula distribuídas ao longo de corredores entre intervalos regulares. 
O professor, levantado perante a turma assegura-se de que todas exibem o consentimento em estar naquela 
sala. Mais tarde, os estudantes são examinados, testados e controlados. O exame “manifesta a sujeição dos 
que são percebidos como objectos e a objectivação dos que se sujeitam. A superimposição das relações de 
poder e das de saber assume no exame todo o seu brilho visível.”. [133] Temos que ser tornados dependentes 
e, até mesmo a memorizar montes de conhecimento sem necessidade. Todo o tipo de industria pode colapsar, 
observa John Taylor Gatto, “a não ser que esteja garantida uma reserva de gente desesperada, chovendo 
torrencialmente das nossas escolas todos os anos.”. [134] O capital deve dominar o futuro não apenas através 
da produção de novas mercadorias em forma de objectos e tecnologia mas também da produção de 
mercadoria em forma de pessoas. Todo o indivíduo é somente um componente, uma peça da máquina. Esta 
é a essência da escolarização moderna. Dizer o contrário é falso e meramente académico. 
 

IV – Notas sobre a miséria da vida estudantil 
 
A universidade é o espaço de treino para os futuros governantes e os seus lacaios mais dependentes. A maior 
parte destes estudantes – depois de serem constantemente ajustados ao longo da sua juventude – adequa-se 
aos papéis de subserviência. São consumidores modelo e, quase sempre, estudantes modelo. Os estudantes 
que estão satisfeitos com esse seu papel social aceitaram a passividade. Uns aceitaram-na ao ignorar tudo o 
que seja político e outros ao tornarem-se políticos activos. O resultado é o mesmo – um cidadão útil, útil para 
os outros. “O capitalismo moderno impõe a cada uma um papel na passividade generalizada. O estudante não 
escapa a esta lei. Trata-se de um papel provisório que o prepara para o papel definitivo que assumirá, como 
elemento positivo e conservador, no funcionamento do sistema mercantil. (…) A sua consciência 
esquizofrénica permite que este se isole numa ‘sociedade de iniciação’, ignore o seu futuro e se deixe 
maravilhar pela unidade mística que lhe oferece um presente ao abrigo da história.” [135] 
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Os estudantes são vagamente conscientes do porquê da existência das universidades e daquilo que é esperado 
delas. Ser apático é estar na moda. Quando Nietzsche disse que o idealismo da humanidade estava à beira de 
se deteriorar em niilismo e ausência de sentido não poderia ter sido mais profético. Em vez da transvaloração 
de todos os valores à qual Nietzsche apelou, o que experienciamos foi para além disso, foi a sua desvalorização 
(Nietzsche via o niilismo como a desvalorização dos valores mais altos – uma condição, ao mesmo tempo, 
deplorável e cheia de possibilidades). O dinheiro também está na moda, como não? O reaccionário de classe 
média descrito por Wilhelm Reich domina a rádio, a televisão e a cultura popular em geral. [136] É uma pessoa 
que aparenta independência e rebeldia, ao mesmo tempo que é o servidor mais fiel do capital. Ouviu gritos, 
foi disciplinado e brutalizado durante o processo de socialização e assim cresceu, sem mais desejos para além 
de vir a fazer o mesmo a outros. Muitas vezes é o herói na escola secundária, o atleta ideal, o imbecil ideal. O 
que Max Stirner disse dos estudantes é aplicável na generalidade: “Têm as asas aparadas rente? Agora é a vez 
deles apararem as dos outros. Foram domesticados? Domesticarão, também!”. [137] 
 
O estudante moderno desenvolve-se num meio de consumo privilegiado. A vida social de um estudante é 
subordinada ao imperativo de acumular mercadorias que afirmem a sua escolha identitária como parte do 
grupo social em que se insere – a um nível tal que torna possível ignorar muito da substância da escolarização. 
O entretenimento é organizado em torno da sua identidade (sub)cultural – num mundo macabro em que os 
media são maquilhados para aparentar uma vaga aparência de vida (vida esta que foi dominada pelo 
capitalismo moderno). A actividade sexual, há muito reprimida, é agora tolerada dentro de um contexto de 
relações que só podem ser descritas como masturbatórias. Se tivesse algum sentido, se abrisse algum caminho 
a novas formas de comunicação, o sexo seria uma força antagónica à escolarização e não a sua válvula de 
escape. Em O mal-estar na civilização, Freud afirma que a civilização usa a energia sexual para garantir o seu 
funcionamento (sublimando-a para o trabalho, por exemplo). Estamos agora tão alienadas umas das outras 
que se torna difícil conceber um mundo em que as nossas energias e desejos não sejam sistematicamente 
controlados e manipulados – um mundo no qual a comunicação com sentido seja quotidiana. A nossa 
capacidade de auto-regulação e autonomia foi-nos removida pela escola; somos deixados com um carácter 
(fruto da colonização do capital) que nos impede de nos expressar livremente. [138] 
 
“A política, a moral e a cultura estão em ruínas – e chegaram ao ponto de serem vendidas como tal, numa 
última tentativa desesperada [esperemos nós] de estabilizar a decadência do espectáculo.”. [139] A religião é 
disto um óptimo exemplo. É vendida como espiritualidade, respondendo a uma necessidade de abstracção da 
realidade e de iluminação por crenças místicas – qualquer justificação para a loucura moderna serve e a 
depressão torna-se endémica. As drogas e o álcool ajudam tanto quanto possível a preparar o terreno para 
todas as interacções sociais. O consumo ajuda a preencher o vazio mas será tudo isto suficiente? Até agora, 
parece que sim. A vida que se afasta de nós pode sempre ser-nos vendida pelos mass media em forma de 
imagens. Tudo o que já foi vivido tornou-se mera representação. “Porque na nossa sociedade de massas, os 
indivíduos tendem a afastar-se cada vez mais uns dos outros. O que só torna a sua relação mais superficial, 
simples produto dos meios de informação.”. [140] 
 
O estudante, por vezes, encontra formas de escapismo com algum significado – o escapismo ideológico. É o 
estudante que é a favor da justiça, que veste camisolas do Che Ghevara e que é activo. Estes são recrutados 
pelas juventudes partidárias. A militância estudantil do tipo fast-food pela mais recente causa demonstra a 
sua verdadeira impotência. [141] O estudante serve a causa e a causa serve para justificar a subserviência do 
estudante. Alinha a sua consciência por aquela que considera ser a de um determinado grupo oprimido (seja 
ele parte desse grupo, ou não). Passa então a falar em nome desse grupo e dos seus desejos como uma 
autoridade. Todo o indivíduo e todos os grupos devem ser representados. A representação é uma questão 
central da política moderna e aqueles que supostamente são seus inimigos exercem-na melhor que ninguém. 
Esta postura institucionalizou-se na esquerda académica que se orgulha dos seus currículos que incluem 
estudos de género, queer, afro-americanos, etc. Enquanto os estudantes estiverem entretidos a pedir por 
“justiça”, as possibilidades revolucionárias podem ser esquecidas. Porque através dos apelos à justiça e à 
igualdade de direitos dentro do sistema, a esquerda académica perpétua esse mesmo sistema e a sua lógica 
moralista. E como a academia é praticamente definida pela dissociação entre teoria e acção torna-se um 
espaço onde a teoria revolucionária como ideologia se sente em casa, visto ser objecto de consideração 



 
18 
 

passiva. 
 
A universidade aparenta ser propícia à aprendizagem por iniciativa própria. De facto, muitos dos dispositivos 
de controlo da escola secundária não existem, mas apenas porque já não são necessários. O estudante 
universitário auto oprime-se, é o exemplo perfeito da hegemonia escolar. A sua esperança é deixar de se 
identificar com a universidade e os seus mitos. O estudante deve afirmar que nada servirá, tal como Dedalus 
fez: “Não continuarei a servir aquilo em que já não acredito, chame-se lar, a minha pátria ou a minha igreja.”. 
[142] Talvez os estudantes tenham lido isto no secundário mas não suscitou qualquer reflexão. Talvez também 
tenham lido sobre Combine em Voando sobre um Ninho de Cucos mas não encontraram semelhanças com os 
seus professores. Enquanto o conhecimento for encarado a partir da perspectiva do mundo mercantil, as 
verdades que este revele permanecerão ocultas. 
 
O facto de que as universidades servem os interesses do poder é demasiado óbvio. Tal como Fredy Perlman 
observa, os estudantes são ensinados a inovar no que diz respeito à ciência e à física mas a sua abordagem 
deve ser adaptativa ao mundo social. Todos os campos académicos devem servir o progresso onde for 
necessário e apelar aos seus efeitos. Todo o indivíduo se deve encaixar em instituições, empregos, em todo o 
tecido social, sem pensar no que isso lhe retira, tal como Michael B. Katz afirma, “vivemos num mundo 
institucional. As nossas vidas giram em torno de hospitais, onde nascemos, escolas que dominam a nossa 
juventude através de burocracias para as quais trabalharemos e volta aos hospitais, onde morremos.”. [143] 
 
A universidade representa perfeitamente a realidade institucional. Esta consiste numa burocracia impessoal 
mesmo quando tenta ser algo diferente. Alexis de Tocqueville descreve claramente as técnicas através das 
quais tais instituições funcionam: “[A administração] preenche a superfície da sociedade com uma rede de 
regras complicadas, impermeáveis às mentes mais originais e aos personagens mais enérgicos. A vontade não 
é quebrada, é suavizada, moldada, guiada; o indivíduo é forçado a agir mas de forma restringida; é um poder 
que não destrói mas que guia a existência; não tiraniza, comprime e estupidifica as pessoas até que cada nação 
esteja reduzida a pouco mais que um conjunto de animais tímidos e dedicados, dos quais o governo é o 
pastor.”. [144] 
 
O ensino superior consiste numa forma avançada de escolarização. É avançada, precisamente, por ser aquela 
que mais directamente se encontra ao serviço do capital. E quando chegam à universidade os estudantes não 
estão já fartos de escola? Quase todos. Não é fácil ser sistematicamente docilizado, moldado e guiado pelas 
estruturas autoritárias. A oposição ao trabalho é a base de qualquer postura antagónica ao capital (que 
recupera todas as formas de resistência parcial). A oposição à escola é uma necessidade de quem resiste à 
domesticação da sociedade capitalista. “As escolas funcionam como a organização da passividade dos 
espíritos, mesmo aquelas em que são utilizados os métodos activos ou libertários; a libertação da escola será 
a libertação da opressão.”, [145] escreveu Camatte. É evidente que a escola quebra o nosso espírito. E embora 
não seja fácil, vale a pena resistir. Só a resistência à sociedade torna a vida suportável. 
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