
25/10/2021

1

A escola não é uma 
empresa (parte 2)

O neo-liberalismo em ataque ao ensino público

Com base no livro de Christian Laval

15:34

Luto pelos 

605.644 mortos 

por covid-19 no 

Brasil! 

São 187 mortos 

só nas últimas 

24h!
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A racionalização tayloriana e o professor-operário

✓ As posições de poder nas 
escolas e sobretudo nos 
institutos de formação de 
professores já estavam 
ocupados pelos “experts” 
convertidos ao espírito 
gerencial

✓ Essa taylorização culminou 
com uma profunda 
modificação no ofício do 
professor
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A racionalização tayloriana: de professor a técnico

A “profissionalização do ensino” 
significou:
✓ A prescrição dos bons métodos
✓ O aprendizado dos processos de 

controle da “qualidade dos 
produtos”

✓ O professor americano passou a 
ser visto como “técnico do 
ensino” e cada vez menos como 
um trabalhador intelectual 
encarregado da transmissão dos 
conhecimentos 15:34

A racionalização fordista: escola e produção massiva

Tudo se passou 
como se a 
educação de massa 
que os EUA tinham 
implantado, fosse 
devedora da 
mesma lógica 
aplicada à 
produção de massa 
das fábricas da 
Ford em Detroit.
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A tendência utilitarista após a II guerra

A “Life-Adjustment Theory”:
Teoria modernizadora que fixou 
temas e palavras de ordem que se 
viam como progressistas:
✓ A “criança no centro”
✓ As “necessidades da criança”
✓ “Ensinar as crianças não as 

disciplinas”
✓ “Reconhecer as diferenças 

individuais”
✓ A “pedagogia do interesse”
✓ “Adaptar a escola à criança”

O progressismo reformador do início se 
transformou em uma teoria adaptativa, 

plenamente conservadora no plano social

15:34

A fascinação da administração escolar pela empresa

As reformas neoliberais 
na educação:
✓ “Espírito de empresa”
✓ “Lógica de gestão”
✓ “Espírito empreendedor”
✓ “Método do projeto”
✓ “Eficácia e eficiência”
✓ “Qualidade total”
✓ “Inovação”

15:34
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O culto da eficácia: meritocracia x autonomia

✓ A concepção que se impôs 
progressivamente na 
educação considera que a 
eficácia é sempre 
mensurável: via avaliações, 
provas e  testes padronizados 
e de um controle dos agentes 
de execução (no caso, os 
professores)

✓ O que é inseparável de uma 
burocratização da pedagogia

1. eficácia

2. 
burocratização

3. testes 
padronizados

4. indicadores 
de controle

5. perda de 
autonomia 
pedagógica

15:34

A sujeição paulatina da escola

Christian Laval

Este vasto movimento 
de avaliação e de 

comparação 
internacional é 
inseparável da 
subordinação 

crescente da escola 
aos imperativos 

econômicos.

Lista de testes padronizados e indicadores na educação
PISA (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes) da 
OCDE → no Brasil, é coordenada pelo INEP
Prova Brasil
SAEB - Sistema de Avaliação da Educação Básica
IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
Enade–Exame Nacional de Desempenho de Estudantes
Enem –Exame Nacional do Ensino Médio
Sinaes –Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
ANA – Avaliação Nacional de Alfabetização
IDESP–Índice de Desenvolvimento da Educação no Estado de São 
Paulo
Saresp–Sistema de avaliação de rendimento escolar do estado de 
São Paulo
SAERJ, Saerjinho, Programa Conhecer e agora a Saber 
(2020-21) (Seeduc-RJ)
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A sujeição paulatina da escola

Christian Laval15:34

O ranking OCDE é dados pelo teste do PISA 2012
Dos 70 países participantes, o Brasil aparecia em 34º
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O ranking OCDE é dados pelo teste do PISA 2012

15:34

Mas o que é a eficácia?

Christian Laval

A eficácia depende das 
finalidades que se 

persegue... A escola é 
uma instituição 
encarregada da 

formação intelectual e 
da transmissão dos 

saberes formalizados e 
legítimos. Sua “eficácia” 
deve ser avaliada nesse 

plano!

As críticas que são feitas 
à escola de ser ineficaz 
querem, na realidade, 

dizer que ela não 
persegue as “boas 

finalidades”, as quais 
variam: o emprego, a 

adaptação às empresas, 
a integração dos 

imigrantes ou a luta 
contra a violência
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A econometria da eficácia: a desempenhocracia!

Christian Laval

A eficácia é uma 
construção social, fruto 

de opiniões 
pedagógicas, de 

ideologias, de relações 
de força. É, hoje em dia, 
uma lógica econômica 
que determina o modo 

como se entende o 
sentido da eficácia.

QUESTÃO:
“E se soluções 

segregacionistas 
produzissem resultados 

escolares melhores?”

15:34

A ideologia da inovação

✓ A inovação na verdade funciona 
como um engodo!

✓ A escola neoliberal, repleta de 
contradições sociais, reenvia para 
a periferia e para a base a 
resolução dos problemas

✓ Acusa o professor de “imobilismo” 
para o empurrar para uma 
inovação miticamente eficaz

✓ A inovação supostamente 
resolveria problemas tais como: 
droga, violência, racismo, 
desigualdades... 15:34



25/10/2021

8

A transformação da inovação em fetiche

Christian Laval

Essa homenagem 
tecnocrática ao “fato 
social total” é muito 

perigosa: se a educação 
é atravessada por todas 

as dimensões da vida 
social e individual, ela 

não está em condição de 
modificar toda a 

sociedade.

E sobretudo não se vê 
como os professores 
inovadores sozinhos, 

apesar de seus tesouros 
de boas intenções, 
poderiam mudar 

precisamente o que as 
políticas não querem 

acima de tudo, mudar, a 
saber: a desigualdade 

crescente na 
sociedade de 

mercado.

A excelência 
humana posta 
como referência 
da ação 
pedagógica

15:34

O professor não tem a “obrigação” de inovar!

Christian Laval

A inovação é uma 
“ardente obrigação”, 
uma política em si, 

uma norma 
institucional que deve 

passar por medidas 
uniformes e que toma, 

cada vez mais, o 
aspecto de “reformas 
pelo alto (vindas de 

cima)”.

As novas tecnologias 
permanecem, para 

alguns, o motor 
principal de 

transformação da 
escola, tanto nas suas 
formas como em seus 

conteúdos.

O professor não é 
um SUPER-

HERÓI! 
Ele NÃO É um ser 

mítico!
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Confusões (pós-)modernas do discurso neoliberal

Christian Laval

A ferramenta de 
comunicação é, 

evidentemente, tudo 
menos neutra, 

sobretudo se ela tende 
a rebaixar todo o saber 

a um conjunto de 
informações, como 

sustentam seus 
responsáveis

A criação, o tratamento e 
a transmissão de 

informação se tornam 
fontes principais de 

produtividade.

Manuel Castells

Há uma 
Confusão entre:
✓informações e 

saberes, 
✓comunicação e 

reflexão
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Querem destruir a carreira docente!

Christian Laval

Segundo argumentam 
os neoliberais:

Seria necessário 
romper com uma 

“atividade artesanal”, 
com uma “profissão 

liberal” ultrapassada, 
porque muito pouco 

“racional” (quanto ao 
resultado)

A promoção dessas 
tecnologias vai ao 

encontro das 
preocupações daqueles 
que querem reorganizar 
o ensino colocando um 
fim no face-a-face do 
professor com seus 

alunos

Na verdade, os 
professores 
seguem uma lógica 
pedagógica com 
suas razões e seus 
ritmos próprios
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