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Resumo 

Neste ensaio, analisamos os jogos de interesses das parcerias público-privadas em educação e o 
seu escamoteamento no dispositivo da “nova filantropia”, em que se busca uma via de retorno que 
possibilita a participação de empresas privadas nas decisões de gestão pública e nas políticas 
curriculares, tomadas como negócios. Ao passo em que se articula uma cultura de 
performatividade eficientista, nega à escola a possibilidade do imprevisível, das diferenças. Tal 
análise nos conduziu a suspeitar dos valores da “cultura de excelência” defendidos por fundações 
como Estudar e Lemann e convenientemente (para as oligarquias brasileiras) reverberados na 
confecção da Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017). Neste texto, questionamos a 
defesa da meritocracia em currículo, a educação como negócio e o que chamamos de 
conhecimento-investimento. 

Palavras-chave: política curricular; cultura de excelência; conhecimento-investimento; 
meritocracia. 

 

Abstract 
In this essay, we analyze the sets of interests of public-private partnerships in education and their 
concealment in the dispositif of the "new philanthropy", in which on seeks a way of return that 
allows the participation of private companies in public administration decisions and in the 
curricular policies, taken as Business. While articulating a culture of efficient performance, it 
denies the school the possibility of the unpredictable, of the differences. This analysis led us to 
suspect the values of the "culture of excellence" defended by foundations like Estudar and Lemann 
and conveniently (for the brazilian oligarchy) reverberated in the making of the National 
Curricular Common Base (BRASIL, 2017). In this text, we question the defense of meritocracy in 
curriculum, education as business and what we call knowledge-investment. 

Keywords: curricular policy; culture of excellence; knowledge-investment; meritocracy.  
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Nós, homens do conhecimento, não nos conhecemos; de nós mesmos somos desconhecidos – e não 
sem motivos. Nunca nos procuramos como poderia acontecer que um dia nos encontrássemos? ... 

continuamos necessariamente estranhos a nós mesmos, não nos compreendemos, temos que nos 
mal-entender, a nós se aplicará para sempre a frase: ‘Cada qual é o mais distante de si mesmo’ – 

para nós mesmos somos ‘homens do desconhecimento’ 
Nietzsche 

A teorização de currículo convida para análises contínuas ao invés de resultados finais universais 
que podem ser rapidamente transformados em sistemas de crenças reificados que alegam ter força 

explicativa geral. Na realidade, essa ortodoxia tão imutável frequentemente resulta somente em 
métodos e técnicas codificados ou respostas únicas e ‘soluções’.  

Janet Miller 
 

Não é mais uma novidade o fato de que grandes empresários vêm adquirindo espaços 
de articulação de interesses, desejos e valores na definição de políticas em muitos países, 
procurando a regulação da cultura, pelo menos não é mais uma novidade impactante, o quê 
por si só já seria um problema. No cenário recente da globalização, a cultura ganha 
centralidade na vida social e na análise epistemológica, argumenta Hall (1997). Desta feita, 
a discussão em torno da indissociabilidade entre economia, política e cultura ganha espaço 
nos debates curriculares (MACEDO e BARREIROS, 2008). Também destacamos, 
conforme explicitam Ball (2014) e Macedo (2014), que propostas veiculadas a uma rede 
global público-privada1são reiteradas nos jogos de forças que provocam uma centralidade 
curricular nas reformas educacionais em que novas formas de sociabilidade buscam 
obliterar o político, produzindo falsos consensos como se estivéssemos diante de um 
processo amplamente democrático (MACEDO, 2014). Decorre que, apesar de um 
movimento no campo do currículo, cujos pesquisadores (ANPEd, 2016) tendem a 
posicionamentos contrários à BNCC (BRASIL, 2015, 2017), a mesma vem sendo 
orquestrada por distintas demandas que apostam em uma transformação liberal do país por 
intermédio de uma suposta elaboração objetiva do que se espera dos alunos em “nível de 
aprendizagem”. A despeito de suas singularidades, distintos governos também vêm 
apostando neste discurso (consideramos, sobretudo, desde Fernando Henrique Cardoso até 
o então “presidente” Michel Temer), o que contribui para produzir um ilusório consenso de 
que a BNCC é o resultado de um rumo inexorável para a educação brasileira (RIBEIRO e 
CRAVEIRO, 2017). 

Tanto no cenário internacional quanto nacional, percebe-se, Ball (2014) e Macedo 
(2014), por trás das reformas curriculares e da produção de uma Base articulações de redes 
público-privadas2. Na discussão deste ensaio, destacamos o apoio do Movimento Todos 
pela Base3 e analisamos as ideias da Fundação Estudar e da Fundação Lemann, assumindo 
que estas se aproximam do Movimento de Apoio à BNCC (BRASIL, 2015, 2017). Tais 
fundações articulam visões de conhecimento, valores e competências de alguns dos maiores 
empresários do Brasil que se desejam ver espelhadas nos milhões de jovens brasileiros: 
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“nossa esperança é atingir milhões de jovens, torná-los conscientes de que existe um mundo 
eficiente, produtivo, construtivo...” (LEMANN in COHEN, 2017, p. 14).  

Distintos autores (dentre eles, destacamos BIESTA, 2012; CUNHA e LOPES, 2017; 
MACEDO, 2014, 2015, 2016, 2017; MILLER, 2014; RIBEIRO e CRAVEIRO, 2017), 
analisam os efeitos da subsunção da educação ao ensino, o que remete a uma 
hipervisibilidade meritocrática no campo do currículo, na mesma dinâmica em que 
invisibiliza múltiplos processos intersubjetivos, polissêmicos, fluidos, descontínuos e 
políticos. Os desdobramentos de uma “cultura de excelência”, cuja suposta centralidade 
está em um “conhecimento para fazer algo”, se aproxima do que podemos entender como 
uma “uma cultura da testagem”, a partir da qual “aqueles persuadidos por ela podem, de 
fato, deixar de lado a teorização de currículo como um componente integral de todas as 
empreitadas educacionais contemporâneas” (MILLER, 2014, p. 2046).  

No discurso de produção da Base, em nome de um currículo nacional tenta-se suprimir 
a alteridade, um discurso de sutura4 (CUNHA e LOPES, 2017) em detrimento de novas 
formas de sociabilidade que procuram excluir a diferença, a imprevisibilidade, o 
imponderável da relação educacional (MACEDO, 2014). Compreendemos alteridade como 
diferença, o outro pelo outro, a possibilidade do imprevisível, a différance para Jacques 
Derrida. Conforme argumenta Cunha (2015) dialogando com Derrida: 

 
É nessa relação com o outro insondável que qualquer inscrição se torna possível. O 
que chamamos de cultura, na suposição de uma objetividade, não escapa à tradução 
(Derrida, 2006b) do idioma do outro para a sua própria língua. E mesmo que 
falemos em interpretação, com Derrida (1991a) concebemos a interpretação 
entregue à impossibilidade de essência, atormentada por essa exterioridade 
insuperável, que é condição mesma de sua possibilidade. Por isso é que, se a 
iterabilidade processa a repetição à alteridade, para um Outro, ela realiza a 
tentativa de significação como abertura, diferimento, ela expõe a impossibilidade 
de um centro estável ou em definitivo, expõe o próprio centro como o lugar de uma 
suplementação infinita que transforma a tudo em jogos de linguagem. É no lugar de 
uma essência (de um centro) que a différance, tal como pensada por Derrida 
(1991a), se apresenta como produção incessante da diferença, como abertura 
(CUNHA, 2015, p. 582).  

 
O que entendemos por esta tentativa de supressão das diferenças diz respeito a um jogo 

político e simbólico, o qual, a nosso ver, é constituído pela abertura circunstancial, pela 
iterabilidade, por uma impossibilidade de essência. Portanto, não estamos entendendo a 
questão da alteridade como um conceito dado, como “mais do mesmo” que nos inscreveria 
no registro das “identidades de diferenças” (algo próximo a pequenas células narcísicas que 
se imagina plenamente presentes a si mesmo demarcadas por fronteiras ficcionais entre 
“eu-nós” x “eles”). Para nós, há algo na alteridade que sempre dar a dizer, posto que adia a 
justiça como porvir, tornado-a uma luta incessante digna do nome (DERRIDA, 2010). A 
negociação de sentido e as práticas de significação nos inscrevem sempre e de maneira 
circunstancial como impossibilidades de plenitude a si mesmo. Portanto, entendemos que o 
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Outro é pura diferença, incognoscível, imprevisível, negociação incessante, sendo uma 
operação discursiva e estratégica de poder ocultar este jogo. Neste âmbito, frente à 
invisibilização discursiva da alteridade por parte de um currículo meritocrático e centrista, 
temos dado pouca atenção às mobilizações da rede poderosa composta por 
megaempresários que apoiam a BNCC (BRASIL, 2015, 2017) financiando seminários, 
pesquisas e intercâmbios internacionais, tendo em vista uma via de retorno (BALL, 2014). 

Considerando o exposto, este ensaio intenta enfocar os limites do discurso de 
macroempreendedores que apoiam a BNCC e visam supostamente transformar a educação 
no país: “foi a cultura que levou nossos negócios a ter sucesso. Ela pode ajudar o Brasil, 
também” (LEMANN in COHEN, 2017, p. 12). Nossa análise, a qual tem a contribuição de 
autores como Ball, Rancière, Derrida, Bhabha, bem como pesquisadores no campo do 
currículo, dentre os quais destacamos Lopes e Macedo, organiza-se: de início por meio da 
problematização dos valores que possibilitam empresários pressupor “uma cultura da 
excelência” para o país. Argumentamos, neste sentido, que para cumprirem tais pretensões 
precisam interferir na política curricular e na escola, o que vem sendo feito por intermédio 
do significante “Nova Filantropia”. Destacamos em seguida a relação de alguns 
empresários com a BNCC enquanto projeto de produção identitário pela via do que 
denominamos, no rastro da cultura da excelência, de conhecimento-investimento. Por 
último, chamamos a atenção na área de currículo à contribuição do debate para articular 
outras demandas excluídas no discurso pró-Base. 
 
 
A “injeção do DNA” da cultura da excelência no Brasil 
 

A “cultura da excelência” no Brasil vem sendo “disseminada”5, principalmente, por 
políticas filantrópicas e por fundações como Estudar e Lemann. A Fundação Estudar foi 
criada em 1991 por três grandes empresários de destaque no cenário financeiro brasileiro: 
Jorge Paulo Lemann, Marcell Telles e Beto Sicupira. Inicialmente, o objetivo era atrair 
“jovens talentosos” e ajudá-los a crescer profissionalmente, financiando bolsas de estudos 
“no exterior” para aqueles selecionados que quisessem fazer cursos ligados à área de 
negócios. Estudar “nos melhores centros de ensino do mundo”, para os empresários da 
Fundação, destacaria os talentos, o que também supostamente ajudaria o país através da 
potencialização de novos executivos e empreendedores. Cláudio Haddad, Armínio Fraga, 
André Lara Resende, dentre outros, são alguns dos nomes reconhecidos pelo grupo como 
exemplos bem-sucedidos, um conjunto de “talentos” cujos valores tornaram possíveis o 
crescimento de empresas, tais como: Lojas Americanas, Brahma (hoje Grupo AmBev), AB 
Inbev, Burger King, Kraft Heinz, Submarino, dentre tantas outras ligadas. Já a Fundação 
Lemann foi criada em 2002 com a finalidade de “ajudar a melhorar a qualidade da 
educação pública no Brasil” (CORREA, 2013, p. 232) a partir de iniciativas da instituição 
que passaram a oferecer “treinamento” para professores e gestores de escolas públicas. 
Grandes parcerias com centros universitários ligados ao empreendedorismo têm sido 
empenhadas, por exemplo, com a Universidade Stanford, Harvard e Illinois, ambas 
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interessadas em “ter o Brasil como o centro de estudos” “de empreendedorismo e 
inovação” (ibidem). Conforme afirma Correa (2013, p. 232): “em ambas é possível 
encontrar a cultura da austeridade e de busca de resultados”. O resultado destes 
empreendimentos de sucesso no mundo dos negócios é creditado a uma cultura que, se não 
é a fórmula, indica um caminho que vale a pena ser “disseminado”, uma vez que: “está 
dando certo juntar gente boa, sonhar grande, praticar a meritocracia, buscar melhorar 
sempre, trabalhar duro, ter ética” (LEMANN in COHEN, 2017, p. 12). Nesta lógica, as 
referidas fundações se organizam para atrair pessoas “talentosas”, inspirá-las e 
meritocratizá-las conforme seus disseminadores, “não importando a posição política, cor, 
gênero ou origem social” (idem, p. 13).  

Para Lemann, estudar em Harvard contribui para “abrir” a sua “mente”, bem como 
conhecer a cultura de um banco de investimentos chamado Goldman Sachs. Foi daí, 
segundo suas próprias palavras, que “se converteu” – exatamente essa a palavra que usa – 
“ao modelo da meritocracia e de tornar as pessoas sócias do negócio” (idem, p. 13). O 
incentivo às bolsas de estudo mantiveram a relevância para o empresário, porém o objetivo 
mudou. A ideia agora é visar uma maior organização nas supracitadas fundações, traçar 
objetivos mais definidos e maneiras melhores de se medir resultados. Assim, por meio de 
um “novo” modelo de filantropia, a finalidade da Estudar e Lemann passou a ser 
“disseminar” a cultura de excelência, haja vista que “negócio social também é negócio...e 
todo negócio é social” (idem, p. 175). Neste sentido, “coisas importantes para ele [Lemann] 
são pensar na perpetuação de suas empresas e em suas iniciativas de filantropia. À medida 
que se afastou do cotidiano das companhias que controla, Jorge Paulo passou a se dedicar a 
projetos na área da educação” (CORREA, 2013, p. 232).  

A ideia é que se a cultura empresarial ajudou um grupo de pessoas a crescer nos 
negócios, ajudará o país: “... somos convictos das nossas práticas e sempre achamos que 
elas também podem ajudar a melhorar o Brasil” (MARCEL TELLES in COHEN, 2017, p. 
15). A cultura empresarial seria então um parâmetro a ser “copiado”, sobretudo para 
aqueles a serem alinhados aos “valores de sucesso”, “os jovens”; conforme ressalta 
Lemann: “... essa cultura nos ajudou muito nos negócios, é algo em que acreditamos e 
gostamos de disseminar – não só nos nossos negócios, mas também no Brasil” (in 
COHEN, op. cit. p. 12, grifo nosso). A finalidade seria projetar (produzir no futuro) uma 
identidade juvenil: os “talentosos”, os “excepcionais”, os “líderes em potencial”, aqueles 
que lutam para realizar “sonhos grandes”, “os que desejam impacto na sociedade”, as 
“pessoas certas”, “os vencedores” frente aos demais. 

Com a envergadura da proposta das Fundações Estudar e Lemann, não tardou para que 
seus “disseminadores” vislumbrassem dois elementos a serem, sob o ideal oligárquico-
republicano, por eles articulados: a gestão pública e a educação, por se tratarem de 
instâncias de maior alcance que a empresa, portanto, de maior impacto na sociedade e no 
mundo dos negócios: 

O primeiro setor para o qual abrimos oportunidades de bolsas foi a gestão pública, 
porque o governo tem um alcance muito maior do que qualquer empresa e o 
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potencial de impacto de gente bem preparada nessa área é, portanto, muito maior. 
Também vemos com bons olhos qualquer esforço para melhorar a educação 
(TELLES in COHEN, 2017, p. 16).  

As “pessoas certas” também podem ser encontradas entre os mais pobres. Nesta lógica, 
na rede pública também há “jovens talentosos” e estes, ressalta Marcel Telles: “podem ter a 
chance de um dia bater na porta do Estudar”6. Segundo afirma outro empresário do grupo, 
Beto Sicupira, o Brasil “tem uma carência enorme de talentos” (SICUPIRA in COHEN, 
2017, p. 20), e, por conseguinte, de eficiência: “também nos preocupamos em atrair talentos 
que se tornem exemplos de sucesso... se você colocar gente boa em uma companhia vai 
melhorar a companhia; se colocar mais gente boa no setor público vai transformar o país” 
(SICUPIRA in COHEN, ibidem). A causa de tal carência seria a educação básica e a gestão 
pública, ambas consideradas de-eficientes. Para “transformar o país”, ressaltam os 
empresários, precisamos de “gente boa” na gestão e “modificar a educação”, assim será 
possível atingir “mais gente”, ter maior poder de transformação em vista da “cultura da 
excelência”.  

De acordo com seus articuladores, os valores da cultura de excelência são: “trabalho 
duro e em equipe”; “meritocracia”; “competitividade”; “espírito de dono”; “fazer coisas 
grandes”; “busca da excelência”; “metas ousadas”; “unir-se a gente boa”; “protagonismo da 
própria história individual”; “impacto positivo na sociedade”; “responsabilidade”; “a 
finalidade como o centro dos negócios” (objetivos e metas claras); “transparência”; “senso 
ético”; “cortar custos” e, sobretudo, “o conhecimento como um investimento” para a ação 
(COHEN, 2017, cf. p. 25- 26). Enfim, os valores da cultura de excelência das Fundações 
Estudar e Lemann são os mesmos do mundo dos negócios, haja vista que os referidos 
empresários “revolucionaram o capitalismo brasileiro e conquistaram o mundo”7 
(CORREA, 2013). O que chama a nossa atenção é a maneira como tais valores assumem 
papéis universais para todo o país e todo o globo. Como se os mesmos tivessem uma 
missão messiânica de transformar a sociedade; como se todos os cidadãos e cidadãs do país 
precisassem, desejassem ou esperassem “ser salvos” por estes; como se houvesse consenso 
acerca do que se entende como cultura ou crescimento de um país; como se os sonhos 
grandes de impacto não esbarrassem em tantos outros invizibilizados ou, por algum motivo, 
restringidos.  

Os valores “de excelência”, portanto, encobrem discursos totalizantes por meio dos 
quais se busca regular violentamente a cultura. É comum, todavia, sobretudo ao tratar 
destes valores, o uso de palavras e expressões, tais como: “disseminar”; “contaminar”; 
“impactar”; “pregar”; “deixar um legado”; “injetar o DNA”, “se converter”, dentre outras 
(cf. CORREA, 2013; COHEN, 2017). Em um determinado momento, os arautos dos 
valores da cultura da excelência das Fundações Estudar e Lemann chegam a utilizar a 
expressão “cultura alienígena para o país”, insinuando a ideia de que estão tentando 
“salvar” o que está perdido ou quase perdido. Não obstante, em vistas de nossas análises, o 
que o discurso meritocrático de tais fundações esconde? Será que o exemplo dos talentosos 
capitalistas Lemann, Telles e Sicupira pode ser aplicado à dinâmica educacional brasileira e 
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sob quais desdobramentos? Que cultura é esta que evocam e como a concebem? O que a 
defesa do conhecimento, e este reduzido a investimento, escamoteia? Quais são suas 
articulações e interesses na BNCC? O que os termos “disseminar”, “meritocracia”, “salvar” 
e “negócio como social” encobrem? Quando os disseminadores da cultura de excelência 
defendem a transformação do país, em que sentido e em vista de quais critérios estão 
argumentando?  
 
 
O discurso meritocrático 
 

A meritocracia desdobrada dos valores da “cultura de excelência” articula um conjunto 
de elementos que produzem a ideia de que é preciso sempre “trabalhar duro” para ser 
recompensado, sobretudo, por se tratar de “um negócio que também é meu”. Afinal “sendo 
sócio deste negócio”, o tal “espírito de dono”, “devo me doar ao máximo pela empresa” e 
“quando bem-sucedido retribuir de alguma forma os benefícios”, multiplicando os “lucros” 
do negócio “que também é meu”. Os exemplos são fartos nas práticas de enunciação 
articuladas pelos empresários. Devo “como sócio” ter “metas ousadas”, “assumir riscos”, 
“pensar grande”, na “esperança de atingir milhões” (LEMANN in COHEN, 2017, p. 14). 
Tudo a partir do “desenvolvimento de talentos”, os quais incluem “um senso ético” e “um 
caráter firme”, sintonizado com o mercado. Assim, no horizonte dos talentos, não há 
nenhum receio em competir.  

 
Trata-se da essência do sistema de meritocracia: se há competição, que vença o 
melhor. Isso também é um exemplo de egoísmo inteligente: a competição saudável, 
não viciada, aloca os melhores recursos nos lugares em que eles são mais 
necessários, o que beneficia o sistema como um todo (COHEN, 2017, p. 193).  

 
O discurso de uma “competição saudável” orienta uma responsabilização 

individualizante, pois assumir “o protagonismo de sua história” é assumir “ganhos e 
perdas” pessoais. O que nos parece estar dizendo algo semelhante a: “você é o senhor da 
sua história” conectado ao “se der errado, o problema não é meu”. Ou ainda: “eu disse para 
pensar grande e que sem risco você não cresce, mas se o risco levar ao fundo do poço, não 
ponha a culpa em mais ninguém a não ser em você mesmo”. Assim, tudo na empresa deve 
partir de metas, de objetivos e de finalidades alicerçadas na meritocracia. Entretanto, 
compreendemos que o discurso da meritocracia obnubila uma defesa incisiva de práticas 
políticas conservadoras. 

O que está por trás da meritocracia é a aristocracia (governo dos melhores) em sua 
forma mais decadente, a oligarquia. O poder dos méritos esconde o poder de poucos, 
oligarquia. A meritocracia é a própria oligarquia refinada em um discurso cientificista e 
defensor da primazia do conhecimento, conhecimento-investimento. Nas palavras de 
Hannah Arendt (1906-1975), a “meritocracia” é “obviamente mais uma vez o 
estabelecimento de uma oligarquia, dessa vez não de riqueza ou de nascimento, mas de 
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talento” (2011, p. 229). Ao contrário do que se vende a meritocracia é incompatível com 
um discurso radicalmente democrático. A meritocracia exclui o acesso coletivo às diversas 
possibilidades em educação e cultura, inviabiliza alteridade. A meritocracia em nome de 
uma meta única - “eu (Lemann...) consegui, vocês também conseguem” - obstrui a 
possibilidade das diferenças, e desta feita, torna-se um discurso limitante à própria 
democracia: “a meritocracia contradiz, tanto quanto qualquer outra oligarquia, o princípio 
da igualdade que rege uma democracia igualitária” (ARENDT, 2011, p. 229). 

O que mobiliza o discurso “dos talentos” é a reivindicação dos extremamente mais 
ricos (oligarcas, plutocratas...) pelo controle pleno do que concebem por cultura na 
República frente aos descontroles da sociedade democrática. O que está em jogo é a 
tentativa de absolutização da oligarquia, agora envernizada de criatividade liberal-
meritocrática, frente a uma democracia radical: “vocês são quatro, mas nós só podemos dar 
três bolsas; quem você eliminaria e por quê? Essa é uma das poucas perguntas que têm 
resistido ao tempo – porque para ela não adianta estudar, ensaiar, decorar. Não existe 
resposta certa” (COHEN, 2017, p. 118). 

A República de hegemonia Oligárquica acusa a democracia de excesso e propõe uma 
falsa igualdade, a começar pela escola, mediatizada pelos seus costumes liberais. Nessa 
lógica republicana oligárquica como bem acentua Rancière, a educação verdadeira é 
“aquela que harmonize ou rearmonize as leis e os costumes”, sendo capaz de “impor a 
moderação republicana à anarquia democrática” (RANCIÈRE, 2014, p. 84). O talento, o 
mérito, as competências, a competição e a funcionalidade social, a serem formuladas nas 
escolas, são formas de harmonizar a sociedade e de por fim às mazelas democráticas por 
meio da tentativa de supressão das diferenças; e contraditoriamente tudo em nome da 
própria “democracia”. Nesta lógica, a educação deve sempre estar a serviço das oligarquias, 
mesmo pseudonimizada como meritocracia. Para tanto, os oligarcas dividem o ensino em: 
“transmitir ao povo o que lhe é útil e formar uma elite capaz de se elevar acima do 
utilitarismo a que estão fadados os homens do povo” (RANCIÈRE, 2014, p. 86). Ao 
analisar os episódios de Maio de 1968 na França, Rancière, argumenta que para os 
republicanos oligarcas, os males da educação e de toda civilização são “dois nomes 
equivalentes: igualitarismo ou individualismo” (Idem). No entanto, nesta argumentação 
republicana, 

 
não é a coletividade em geral que o crítico do ‘individualismo democrático’ 
defende com tanta paixão. É certa coletividade, a coletividade bem hierarquizada 
dos corpos, dos meios e das ‘atmosferas’ que adaptam os saberes às fileiras sob a 
sábia direção de uma elite... A crítica ao ‘individualismo democrático’ é 
simplesmente o ódio à igualdade pelo qual uma intelligentsia dominante confirma 
que é a elite qualificada para dirigir o cego rebanho (Idem, p. 87-8). 

 

Na problemática do discurso meritocrático da escola, Rancière encontra a pretensão 
oligárquica de governabilidade a partir de uma justificativa científica: “a república gostaria 
de ser o governo da igualdade democrática pela ciência da justa posição” (RANCIÈRE, 
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2014, p. 86). Meritocracia, epistemeocracia ou, indo até Platão8, sophocracia são fórmulas 
refinadas de domínios das elites oligárquicas. “Meritocracia”, “epistemeocracia” ou 
“sophocracia” limitam a participação coletiva dos cidadãos/ ãs nas decisões políticas e 
subjugam a política às práticas oligárquicas. Nas palavras de Rancière: “o governo da 
ciência é condenado a ser o governo das ‘elites naturais’, no qual o poder social das 
competências científicas se combina com os poderes sociais do nascimento e da riqueza... a 
ideologia neorrepublicana elimina a própria política” (2014, p. 89). Desta feita, os 
republicanos oligárquicos extinguiram o sentido da política, em nome das “exigências da 
ilimitação do capital”, supostamente uma cultura mais ampla e de excelência, e colocaram a 
culpa dos efeitos de suas opções na democracia, no “atraso populista” (Idem, p. 90), 
poderíamos dizer, nas diferenças, no multiculturalismo, no âmbito heterotópico da política 
e da cultura. A oligarquia, nesse sentido, nunca abriu mão do controle do Estado em todas 
as instâncias possíveis: gestão, educação, política curricular... O controle da educação, 
através do currículo materializado em uma BNCC, é, portanto, um projeto 
oligárquico. Um currículo centralizador alicerçado em uma ideia de conhecimento total é 
uma pretensão de domínio oligárquico sob aquilo que as elites chamam de massas. Neste 
sentido, as elites buscam a “apropriação da coisa pública por uma sólida aliança entre a 
oligarquia estatal e a econômica” (Idem, p. 93). 

Para controlar a sociedade de aspirações democráticas as oligarquias recorrem ao 
discurso da ciência, não mais a “ciência política”, mas a “Economia”, a ciência dos 
especialistas no mercado. A primazia discursiva da economia serve, intermediado pela 
ciência ou meritocracia, para justificar o poder oligárquico. As decisões políticas seriam da 
alçada exclusivamente de especialistas, “os bons”, “os melhores”, àqueles financiados pelas 
oligarquias e que supostamente por mérito dominam o discurso. Assim, “as soluções certas 
são reconhecidas pelo fato de que não precisam ser escolhidas, pois decorrem do 
conhecimento objetivo das coisas, que é assunto para o saber especialista, e não para a 
escolha popular” (RANCIÈRE, 2014, p. 100). A oligarquia por intermédio da meritocracia 
intenta suprimir a alteridade: “a aliança oligárquica da riqueza e da ciência exige todo o 
poder e não admite que o povo possa se dividir e se multiplicar” (Idem). A parceria 
público-privada em educação gerenciada pelos especialistas talentosos escamoteiam os 
interesses das oligarquias e sua tentativa de supressão das diferenças. Um projeto 
ambicioso e persistente que passa pelo controle das políticas curriculares. Desta feita, 

 
A oposição simplista entre assistência estatal e iniciativa individual serve para 
mascarar as duas implicações políticas do processo e os conflitos que ele suscita: a 
existência de formas de organização da vida material da sociedade que escapam da 
lógica do lucro; e a existência de lugares de discussão dos interesses coletivos que 
escapam do monopólio do governo científico (RANCIÈRE, 2014, p. 106). 
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“Disseminação” e “Nova Filantropia”: quando o social se torna um grande 
negócio  

 
O grupo de empresários ligados às fundações Estudar e Lemann podem ser 

considerados ícones de uma nova forma de se fazer filantropia, a qual Ball (2014) analisa 
em publicação recente, chamando a atenção do mundo dos negócios para o investimento no 
social e na educação como garantia de retorno. Nesta seção, destacamos as articulações da 
disseminação do dispositivo da Nova Filantropia nos jogos de poder no Brasil, bem como 
as relações deste novo tipo empreendimento com a educação. 

Para diversas fundações ligadas a conglomerados empresárias (além da Estudar e 
Lemann, escopo de nossas análises, poderíamos citar às Fundações Roberto Marinho, 
Bradesco, Vale, Itaú Social... Instituto Unibanco), a “nova filantropia” seria uma nova 
forma de se operacionalizar junto à sociedade em vista do mercado. Disseminar tal 
filantropia seria dissemina os valores oligárquicos da “cultura da excelência”: “disseminar 
os valores da Estudar, investindo tempo e recursos na fundação, é um outro modo de fazer 
filantropia, no entender da rede. A premissa é que esses valores ajudam as pessoas (e 
consequentemente o Brasil) a crescer” (COHEN, 2017, p. 187). Como estamos tratando 
“dos gurus dos negócios”, tal perspectiva tende a se consolidar em forma de políticas de 
Estado. Em matéria publicada pelo Estadão, se afirma que:  

 
O ponto comum entre as organizações é o esforço para trazer as obsessões 
clássicas do trio - como meritocracia e a busca incansável por resultados - para 
o mundo aparentemente ‘paz e amor’ das instituições sem fins lucrativos. ‘Jorge 
Paulo Lemann’ quer deixar um legado na filantropia assim como deixou no setor 
privado’, diz Denis Mizne, diretor executivo da Fundação Lemann9 (s./ p.; grifos 
nossos).  

 
A busca incansável por resultados, portanto, visa transformar a “filantropia” em um 

neg-ócio em que os resultados sejam traçados através de metas e objetivos bem claros, 
sempre “com o custo cortado na unha” (CORREA, 2013). Aquilo que em nome do mercado 
e do controle oligárquico nega o ócio, isto é, nega as experiências livres e não 
condicionadas, bem como, a possibilidade do imprevisível, visa à máxima eficiência. Neste 
âmbito, não haveria mais espaço para “paz e amor”, ou seja, para uma filantropia sem 
grandes pretensões e desinteressada; todavia, para a disseminação dos valores, vistos 
anteriormente, de uma cultura tida como agressiva no mundo dos negócios (Ibidem). 
Portanto, o conceito de filantropia se altera, ganhando ares assumidos de expectativa de 
retorno com base em finalidades previamente estabelecidas, em um projeto em que 
simplesmente parece não haver limites:  

 
O crescente envolvimento de Jorge Paulo, Beto e Marcel como iniciativas 
filantrópicas não significa que deixaram os negócios em segundo plano. Eles não 
estão satisfeitos em ter a maior cervejaria do planeta, uma das maiores varejistas do 
Brasil e uma rede de fast-food com presença em todo o mundo. Querem mais. Não 
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importa que a AmBev tenha encerrado o ano de 2012 como a companhia mais 
valiosa da América Latina. Não importa que as principais empresas controladas por 
eles – AB InBev (dona da AmBev), Lojas Americanas (dona da B2W), Burguer 
King e São Carlos – valham, juntas, mais de 160 bilhões de dólares. Não importa 
que AmBev, Lojas Americanas e São Carlos tenham uma rentabilidade histórica 
média de 25% ao ano desde que começaram a ser administradas por eles. Jorge 
Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira continuam à caça de oportunidades 
para avançar, sempre se apoiando nos seus pilares originais: meritocracia, cortes de 
custos, melhoria contínua (CORREA, 2013, p. 235).  

 
Ao analisar a rede público-privada tecida no contexto da política educacional, Ball 

(2014) ressalta o dispositivo da “A Nova Filantropia” como aquela que espera “um retorno” 
de sua “doação”.  O que é novo é esperar resultados. Nesse sentido, “o foco está em 
‘estender o alcance’ por meio de colaboração fomentada – e convergência – entre os setores 
público e privado” (Idem, p. 123). Trata-se de um cenário em que governos apoiam o 
mercado e o mercado apoiam os governos. Nesta configuração, “a pobreza” é vista como 
uma oportunidade de negócios, crescendo inclusive o investimento de escolas particulares 
para pobres, ou seja, de baixo custo, salienta o referido autor. Tal como destaca Macedo 
(2014) e também Ball (op. cit.), as fronteiras tornam-se turvas entre a escola pública e a 
privada, empresas, empreendimentos sociais, entidades filantrópicas. Uma questão então 
que se destaca é que “dar e receber” aumenta espaços de participação no planejamento. O 
apoio das fundações à BNCC, portanto, não surpreende, haja vista “o fanatismo” e “a 
obsessão” por resultados grandiosos.   

Ball (Ibidem) destaca ainda que a política assume um lugar no lucro através do varejo 
de soluções e ‘melhorias’ para as escolas, incluindo a venda de formação continuada. Ainda 
com base no pesquisador inglês, a reforma é, portanto, uma grande oportunidade de 
negócio, não por acaso destacado por Cohen (2017) e Correa (2013) como “o próximo 
lance” do negócio. São nestes termos que, não há mais “paz e amor”, apenas uma 
filantropia que busca retorno e com isso assume cada vez mais um lugar de destaque nos 
discursos que mobilizam a educação no país. Em outras palavras, a necessidade de 
mudança vende produtos e o que legitima o discurso é a ideia do que falta à escola e à 
sociedade para atingir a totalidade (MACEDO, 2017). Ball (op. cit.), neste sentido, afirma 
que o mundo empreendedor tira proveito dos medos e dos desejos do público. A política 
então se torna uma mercadoria na qual as soluções são postas à venda e os resultados 
mensuráveis em um conjunto de calculabilidade. O dispositivo da “Nova Filantropia” 
empresarial vem se tornando o grande articulador que possibilita que o setor privado ocupe 
funções e relações estratégicas dentro do Estado. Deste modo, a política educacional global 
é, portanto, segundo o referido autor, um conjunto genérico de conceitos, de linguagens e 
de práticas que é reconhecível em várias formas, tornando a educação um grande negócio e 
como todo negócio que chama a atenção está em plena expansão e o currículo escolar é 
“parte da receita” (p. 201).   
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Iniciamos este texto chamando a atenção para as relações entre economia e cultura e 
que a própria cultura se torna mercadoria. Na medida em que é regulada a cultura também 
nos regula (HALL, 1997). Considerando tais aspectos como de ordem ontológico-
epistemológica, assumimos uma perspectiva discursiva e pós-estrutural, a qual rejeita 
abordagens oligárquico-estadocêntricas de análises em vista do controle social das 
diferenças. Não há uma totalidade supostamente dada e apreensível da realidade, suturada, 
mas, tal percepção não pode nos levar a apostar em um relativismo que ignore o Estado e a 
economia no exercício de poder. Em outras palavras, análises limitadas ao Estado não dão 
conta de entender que a questão é econômica, mas igualmente política e cultural (BALL, 
2014). Isto é, segundo o sociólogo inglês, estamos tratando de um rearranjo do capital em 
que novas formas de governar, novas subjetividades e valores, sensibilidades e 
relacionamentos reajustam as arenas de disputas que inviabilizam a dicotomia “estar 
dentro” e “estar fora” do Estado.  

Neste ensaio, portanto, o significante “BNCC” assume uma perspectiva de 
“conhecimento-investimento”, compreendida sem qualquer percepção essencial, mas como 
eixo articulador nesse novo e complexo cenário de governo em que se tornam turvas as 
fronteiras entre entidades filantrópicas, empresas, empreendimentos sociais, se destacando 
uma formação discursiva na qual há “uma certa regularidade ou unidade entre as 
declarações, os objetos, os conceitos, dentro do vasto campo no qual o conhecimento é 
produzido e incorporado em um conjunto governado por regras de práticas materiais” 
(BALL, 2014, p. 148). O referido autor chama a atenção para a gravidade do problema e 
convida-nos a agir. Em vez de lutar para disputar o quinhão do controle, nossa opção está 
com os autores que nos têm possibilitado desconstruir – e não simplesmente nos opor – a 
política educacional em curso.  
 
 
Nos rastros de um conhecimento-investimento 
 

Como vimos anteriormente, vem mudando as formas de se pensar e se fazer 
“filantropia” no mundo dos negócios, discurso este que mobiliza uma centralidade na 
aprendizagem para mobilizar ações, no caso da educação escolar, para levar o país à 
adequação curricular no sentido de competências e habilidades. Para os empresários ligados 
às Fundações Lemann e Estudar, a educação se insere neste novo projeto, integrada ao que 
vem a ser os “próximos lances”10. Deste modo, procuramos explicitar, nos rastros da 
cultura de excelência, a forma como se registra, no campo mais amplo da produção de 
saberes, um conhecimento que se entende como “investimento”, individualizado e 
objetificado, regulado pelas oligarquias.  

O significado atribuído a tal investimento se relaciona a pelo menos duas vias 
intrínsecas: em uma delas está o indivíduo que deverá, posto que se trata de um currículo 
normativo-meritocrático, investir em conhecimentos (é uma carência social a ser sanada) 
para mobilizar as ações consideradas indispensáveis em um mundo produtivo e 
competitivo; na outra via, está quem detém “o capital de investimento”, ou seja, o 
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conhecimento que se torna a grande moeda de troca, a mercadoria tão valorizada. Não se 
trata de um investimento no conhecimento que teria um fim em si mesmo, mas de uma 
ferramenta útil para a ação que se espera um dia “disseminar”. Assim, “não saber não é um 
motivo para não fazer. Ao contrário, é o primeiro passo para ampliar as suas habilidades” 
(COHEN, 2017, p. 118). Se “é fazendo que se aprende”, Lemann é o mais competente dos 
“professores”: “no final das contas, sou um professor. É assim que realmente me vejo” 
(CORREA, 2013, p. 7). O valor do conhecimento está, portanto, no uso que se faz dele. 
“Curiosamente, para uma fundação cujo nome é Estudar, estudar não é o objetivo – é um 
meio. O valor do conhecimento, para a cultura Estudar, é o valor criado quando ele é 
usado” (COHEN, op. cit., p. 21).  

Considerando o exposto, o que se pretende com o apoio das referidas fundações à 
BNCC é uma espécie de filantropia-de-retorno-calculável na qual o conhecimento escolar 
deixa de lado seu caráter ativo e político (LOPES e MACEDO, 2011) para adquirir um 
valor de uso, “um teto” (para o qual se aponta como ponto de partida) e não uma base11. Tal 
concepção pressupõe uma aprendizagem a priori, tornando o direito de aprender um dever 
de aprender o que já se supõe como dado, conforme ressaltam Cunha e Lopes (2017). 
Regulado no contexto de uma rede público-privada, esta produção passa a ser liderada por 
“fanáticos”. Afinal no âmbito do conhecimento como investimento, 

 
É bom ser fanático. Certa vez perguntei: ‘qual é a essência do tipo de pessoa que 
vocês buscam?’ A resposta: ‘fanáticos’. Vivemos numa época em que as pessoas 
querem uma solução rápida, um atalho para resultados excepcionais. Mas, não 
existe um caminho fácil. Existe apenas um esforço intenso, de longo prazo, 
sustentado. E o único meio de construir esse tipo de empresa é ser fanático. As 
pessoas obcecadas não se tornam as mais populares, já que com frequência 
intimidam as outras. Mas, quando os fanáticos se reúnem com outros fanáticos, o 
efeito multiplicador é irrefreável (JIM COLLINS in CORREA, 2013, p. 12).  

 
Ao analisar o contexto da regularidade de discursos que articulam o público-privado, 

Ball (2014) destaca o seguinte ciclo de performatividade: “sobre” - a performatividade 
organiza aquilo que descreve, representado em números, rankings de avaliações etc.; “para” 
– discursos e práticas como métodos de organização ou meio de retorno. Assim, novas 
oportunidades de lucro geram conhecimentos sobre o político que por sua vez incide sobre 
o político, gerando lucro a partir de um conhecimento governante, um conhecer 
produtivista, um conhecimento-investimento. 

Da redução da educação a conhecimento e do conhecimento a investimento, resta 
apenas o conhecimento-investimento, o produto do negócio da “Nova Filantropia”, que tem 
entre seus desdobramentos a invisibilização das diferenças na produção de um currículo 
centrista. Na força do significante negócio, do latim nec-otium, já encontramos a tentativa 
de recusa da possibilidade das diferenças, da imprevisibilidade do tempo, isto é do ócio 
(otium). Neste sentido, rastreando a potência da palavra todo negócio é um anti-ócio, anti-
possibilidade-do-imprevísivel, recusa do tempo livre, e assim, como impossibilidade do 
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imprevisível é anti-diferencial. Lembramos que ócio em grego se dizia scholé (escola). 
Neste sentido, a escola como negócio, o conhecimento como investimento ou a educação 
reduzida ao conhecimento é uma negação da própria escola, do conhecimento e da 
educação. A educação como negócio é uma negação da escola (scholé) e da própria 
educação. Nas palavras de Emmanuel Carneiro Leão (2016): 

 
Em grego, ócio é scholé, que deu em latim schola, em alemão Schule, em inglês 
school, em francês école, em português, escola. Assim, a experiência inaugural da 
universidade não é diretamente de aprendizagem, estudo e pesquisa, no sentido 
moderno, mas de ócio, no sentido da Antiguidade clássica. E o que deve ter sido a 
experiência grega e romana do homem para o ócio assumir toda a extensão e 
profundidade da escola na universidade? O significado depreciativo de ócio, ocioso 
e ociosidade é moderno e provém de uma inversão do princípio que, até a Idade 
Moderna, tinha regido o processo de realização humana. Em que consistiu essa 
inversão? Em latim, uma maneira de se dizer o contrário e de se negar é antepor, 
por prefixação, ao substantivo a partícula nec. O não ócio é, pois, nec-otium, o 
negócio. Ora, negócio dizia para um romano como a-scholia para um grego, o 
trabalho e esforço de uma ação transitiva que, aplicada a uma coisa, produzia outra. 

 
O registro deste discurso, reiterado e hibridizado com matrizes teóricas no campo do 

currículo e da educação, nos leva a pensar, como o faz Ball (2014), no quanto os novos 
oligarcas fazem uso dos nossos campos, dos nossos receios, da pobreza, vendendo ilusórias 
políticas como soluções para a impossibilidade de saturação do social por intermédio 
supostamente do que falta. Desta feita, dão ao currículo uma centralidade salvacionista que 
torna obscuro outras vias para as políticas, tais como a valorização da carreira docente, 
distribuição de recursos financeiros para a escola, políticas públicas responsáveis, enfim, 
investimento de um direito democrático na educação pública. Qualquer tentativa de 
“projetar um futuro” (construir um futuro/ uma identidade, supostamente para todos), tal 
qual percebemos na abordagem das Fundações Lemann e Estudar, não dará conta da 
complexidade da relação com a alteridade, restringindo os sentidos de maneira autoritária 
ao instituir falsos consensos. Isso porque a ideia de um projeto político a ser alcançado 
teleologicamente pode até buscar responder à diferença, mas, de alguma forma, integrando-
a na perspectiva do mesmo ou da unidade (LOPES, MACEDO e PAIVA, 2006).  

Entendendo currículo como práticas de enunciação ou políticas culturais (LOPES e 
MACEDO, 2011), assume-se a condição relacional e aberta do discurso em que a 
ambivalência é constitutiva das práticas na qual a alteridade é negociada de maneira 
indecidível, não calculável e até mesmo incognoscível como totalidade (MILLER, 2014).  
Para que possamos entender a ambivalência, se faz pertinente não apenas pensar o currículo 
como cultura, mas observar o sentido de cultura. Conforme Macedo (2004), tal como 
ressalta Bhabha (1998), para que haja dominação é preciso definir o Outro, mas se trata de 
uma definição que não se fixa fora da contingência. Neste processo, a nomeação “do outro” 
se dá por intermédio de uma estereotipia que necessita da reiteração; tal configuração é 
marcada pelo fetiche, pela incompletude que constrói o negativo da própria imagem, 
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impedindo, assim, acesso ao reconhecimento da diferença. Uma zona de ambivalência é 
constitutiva na cultura, quer dizer, se faz pela negociação da completude/ incompletude12.  

 
A ansiedade do período contemporâneo, na minha opinião, faz com que ganhemos 
uma clara consciência de que a ambivalência é um princípio estruturante da nossa 
existência afectiva e política, da ambivalência como um ‘valor’ central na 
experiência pública e privada da vida dos cidadãos (BHABHA, 2007, p. 24).  

  
O discurso colonizador das oligarquias é, portanto, disjunto, já que significante e 

significado não apresentam uma relação necessária, mas circunstancial; torna-se também 
cindido por duas atitudes ocupando o mesmo lugar da enunciação. O hibridismo é produto 
desta cisão em que a cultura nomeada passa a ser efeito de práticas discriminatórias 
(BHABHA, 1998), isto é, espaço político por excelência. A cultura torna-se política, uma 
arena de conflito, como segundo ressalta Souza (2004): 

 
...essa percepção e essa valorização do hibridismo cultural requerem o 
reconhecimento do antagonismo que subjaz a seu dinamismo e a sua 
heterogeneidade, antagonismo que resulta das diferentes experiências e conjuntos 
de valores que constituem a heterogeneidade e contribuem para a constante não 
sedimentação do conceito de cultura. É esse aspecto que torna o hibridismo cultural 
– com sua justaposição de valores incomensuráveis – algo produtivo, distante do 
conceito estéril de hibridismo nas ciências biológicas; porém, ao romper com o 
discurso homogeneizante e modernista de cultura, a cultura enquanto híbrido se 
torna uma arena antagonista de diversas formas de conflitos e agências culturais (p. 
126).    

 
 Portanto, nossa proposta visa um trato antirrealista no pensamento curricular, na 

qual a ideia de seleção também deixa de fazer sentido. Em nosso entender, a dicotomia 
entre “produção de currículo” x “implementação de currículo” é antiprodutiva para pensar a 
prática curricular, uma vez que a sutura do social por intermédio do preenchimento da falta 
é uma ficção, no entanto, como tal não deixa de gerar efeitos. Currículo, para nós, é a 
própria luta pelo significado do que vem a ser currículo, envolvendo distintas tradições e 
acordos sobre o que vem a ser o objeto de investigação curricular. Nossa argumentação, não 
obstante, integra também a nossa participação na política cultural chamando a atenção para 
“o chão da escola” para pensar um currículo dinamicamente porvir. Assim, tanto o processo 
de regulação quanto outros sentidos, do que escapa, do imprevisto, do imponderável, do 
ócio fazem parte do mesmo processo.  

 
 

Faz sentido concluir?  
 

Se objetivos e metas são tudo o que importa para “pensar grande”, como se afirma na 
linguagem empresarial, a discussão (dinâmica) dos conteúdos e rumos da educação 
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permanecem excluídos. Em contraponto, salientamos que jamais haverá consenso sobre as 
finalidades educacionais, o que ressalta uma dimensão autoritária ao pressupor que se 
tenha; segundo, conteúdos e rumos não são estanques, não são essências, não estão dados, 
nem podem ser generalizados para fazerem cumprir as exigências de um mercado que não 
aceita limites para a sua expansão.  

Com efeito, procuramos argumentar neste texto que a exclusão mobilizada por um jogo 
de poder que procura alicerçar um conhecimento-investimento definido a priori, vem se 
tornando um dever para o alcance de objetivos definidos, contraditoriamente a reveria de 
processos radicalmente democráticos. Lembremos, então, que a justiça social não é uma 
promessa a ser cumprida (DERRIDA, 2010), ela é da ordem da singularidade e do porvir, 
jamais poderá ser atingida de uma vez por todas. Para fazer jus ao próprio nome, ela precisa 
ser constantemente perseguida e é nessa trajetória de constituí-la que se faz para cada 
sujeito singular. Como promessa, se torna uma ideia reguladora que mata a sua própria 
possibilidade de existir.  

Conforme os autores que procuramos dialogar neste texto, a regulação não fala a 
sujeitos concretos, ela projeta seres genéricos, iguais, em relação aos quais noções como 
justiça e democracia não se aplicam como abertura política, tal como procuramos 
argumentar. Portanto, o nome BNCC está inscrita em um registro de aprendizagem, de 
conhecimento como o reconhecimento do já dado, de direitos como metas mensuráveis e de 
resultados esperados, os quais se tornam um dever. Trata-se, a partir do pressuposto do 
conhecimento-investimento, de uma tendência nas articulações público-privadas, mas 
também um desejo de controle no próprio discurso pedagógico, uma necessidade de 
normatividade, como argumenta Macedo:  

 
embora distintas, tais perspectivas [tradições pragmáticas, neoliberais ou não, 
críticas em defesa de emancipação e redistribuição] se articulam nas políticas 
curriculares para defender o currículo como normatividade tendo por exterior 
constitutivo à imprevisibilidade. De um lado, o eficientismo contemporâneo produz 
uma listagem de comportamentos (objetivos ou competências) que expressam um 
saber fazer operacional. De outro, Young defendendo explicitamente a 
normatividade do currículo, a define em termos epistemológico, realista e crítico, 
negando enfoques prescritivos associados ao eficientismo contemporâneo 
comprometido com testagens. No entanto, ao comodificar o conhecimento como 
algo, externo ao sujeito, cujo domínio pode garantir emancipação e justiça social, 
acaba por também defini-lo de forma instrumental (MACEDO, 2015, p. 900- 901). 
 

Neste registro, os pressupostos do conhecimento como investimento, da educação 
como negócio, da meritocracia curricular, da possibilidade de controlar os currículos, de 
gerenciamento dos espaços e políticas públicas por parte de grandes oligarcas por meio do 
dispositivo da “nova filantropia”, mais do quê expressões da “cultura de excelência”, são 
mecanismos dos jogos de poder no Brasil atual. Portanto, por trás do conhecimento-
investimento e dos discursos meritocráticos em currículo, encontra-se, conforme 
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procuramos argumentar, um incomensurável desejo oligárquico-liberal de supressão das 
diferenças.  

 
 
 
Notas 
 
1. No Brasil, conforme mapeia Macedo (2014), tal rede é mobilizada por entidades privadas como a Fundação Lemann, 

Banco Itaú, Instituto Airton Senna, Banco Civita, Banco Santander, dentre outros. 
2. A esse respeito, outras questões relevantes podem ser encontradas em Macedo (2015, 2016, 2017), por exemplo: a 

falsa dicotomia entre conhecimento em si e conhecimento para fazer algo; a articulação de distintas posições políticas 
à ideia de um conhecimento a ser selecionado; a subsunção do ensino à educação, a qual põe a diferença à margem, 
bem como busca obliterar o político, a abertura, o debate, dentre outros aspectos que sustentam o questionamento a 
respeito da suposta necessidade de uma BNCC, conforme ressaltam Ribeiro e Craveiro (2017).  

3. http://movimentopelabase.org.br/. 
4. O que supostamente irá preencher “a falta” para que uma identidade plena a si mesma (do que se deseja como 

totalidade) possa ser, enfim, possível. Contrariamente, o que argumentamos é que tal sutura do social é impossível, 
uma vez que a significação é constituída pela alteridade (CUNHA, 2015; CUNHA e LOPES, 2017). 

5. Trata-se de expressões cunhadas no material que serviu de análise para este trabalho: o livro Cultura da Excelência: 
as inspiradoras histórias da Fundação Estudar, que dissemina os valores do trio de empresários mais bem-sucedidos 
do Brasil, escrito por David Cohen, jornalista que foi diretor da revista Época NEGÓCIOS, redator-chefe da revista 
Época e editor-executivo da revista Exame, todas ligadas à área de negócios; o livro Sonho Grande, escrito por 
Cristiane Correa, jornalista, também ligada ao grupo, ex-editora da revista Exame, na qual trabalhou por 12 anos se 
especializando nas áreas de Negócios e Gestão. Palestras e entrevistas variadas disponíveis online também serviram 
de elementos de estudos para compor este ensaio. 

6. O Ismart é um dos programas especialmente voltados para bolsas direcionadas a encontrar talentos da rede pública 
que sirvam à iniciativa privada (SICUPIRA in COHEN, 2017).  

7. Lemann é hoje considerado o homem mais rico do país (CORREA, 2013). 
8. Sophocratas seriam os reis-filósofos ou filósofos-reis. Haveria felicidade em um Estado se estes assumissem o poder. 

“A verdade nos obrigou a afirmar que nenhum Estado, nenhuma forma de governo, nem nenhum homem jamais se 
tornarão perfeitos até ou algum evento acidental force esses poucos filósofos não corrompidos a se encarregarem do 
Estado – queiram-no ou não e – force o Estado a obedecê-los, ou até que um deus inspire os atuais governantes e reis 
ou seus filhos com uma autêntica paixão pela verdadeira filosofia” (PLATÃO, 2014, p. 270). 

9. Compreendemos “dispositivo” e “poder” neste texto à luz das análises de Foucault na década de 1970, o Foucault da 
“Genealogia do poder”. Dispositivo seria tudo aquilo, dentro dos jogos de poder, que interverem e controlam a vida 
em sociedade; são redes discursivas de elementos heterogêneos que ditam e imprimem ritmos no corpo social. Todo 
dispositivo é dispositivo de poder. O poder não é, se dá, se realiza sem um núcleo estrutural. Ver Foucault (2011, p. 
102-113). 

10. Cf. matéria de autoria de Melina Costa intitulada Gurus dos Negócios e da Filantropia, publicada em 11 de março de 
2013. Disponível em: http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,gurus-dos-negocios-e-da-filantropia-imp-
,1007143.  

11. Cf. capítulo “os próximos lances” do livro Sonho Grande, escrito por Cristiane Correa (2013). 
12. Conforme argumenta Elizabeth Macedo na 5ª Audiência Pública BNCC, em Brasília, 2017. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=xuH7drMogsg. Acesso em: 28/ 09/2017.  
13. Ambivalência esta que marca o que Appadurai (2009) chamou de “ansiedade da incompletude” e viabiliza 

“identidades predatórias”, as que vivem pelo extermínio das outras, o que o referido pesquisador utiliza como 
ferramenta para explicar o cenário de violências no mundo global atual.  
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