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A escola não é uma 
empresa (parte 3)

O neo-liberalismo em ataque ao ensino público

Com base no livro de Christian Laval

19:40

Luto pelos 

601.398 mortos 

por covid-19 no 

Brasil! 

São 185 mortos 

só nas últimas 

24h!

C
ré

d
it

o
: 

p
in

te
re

st
.c

o
m

.m
x

Fonte: SUS 
13/10/21 – 11h20

Sociologia da Educação
3º ANO - 4º Bimestre – AULA 4

© Prof. Renato Fialho

SITE: http://sociologando.com.br

IERP-2021

A tecnologia é só um meio! Não pode ser a finalidade

Christian Laval

“Internet” não é nada 
mais do que o nome de 

uma mesma ilusão 
tecnológica, um tipo de 
varinha mágica suposta 

capaz de transformar 
toda a pedagogia e 
resolver, assim, as 

contradições da escola 
como se supôs que a 

televisão faria nos anos 
1950.

19:40

http://sociologando.com.br/
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O projeto de estabelecimento: mais um engodo!

O ex-ministro 
francês Alain 
Savary encorajou 
a instalação de:
✓ “projetos de 

estabelecimento”
✓ Uma espécie de 

distinção dos 
perfis de 
estabelecimentos e 
dos “gêneros de 
educação”

Os projetos, na 
verdade, 

servem de 
contrapartidas 
necessárias à 

negociação com 
o setor privado

19:40

O projeto cria a identidade e um grau de subserviência 

✓ Para o dogma neoliberal, o 
projeto de estabelecimento é 
que determina a identidade do 
estabelecimento, ao nível 
espiritual, pedagógico ou 
cultural

✓ Para integrar o privado em 
grande serviço público 
unificado, seria necessário 
que o setor público oferecesse 
a mesma diversidade de 
escolha que a escola privada 
(“modelo” de liberdade)

19:40

Com foco nas ações interdisciplinares 
baseadas nos interesses e 

competências dos aprendizes
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Um elogio às diferenças deveras perigoso!

✓ Os pedagogos “progressistas” se 
apegaram a ideia de levar em 
conta os alunos “tais como eles 
são”.

✓ Trata-se de um elogio às 
diferenças que é muito 
perigoso...

✓ ...pois pode conduzir a aceitação 
passiva das desigualdades entre 
as classes e entre alunos.

✓ Um procedimento caritativo e 
“personalizado” para com os 
pobres. 19:40

Christian Laval

Esse diferencialismo moralizante, 
nutrido de boas intenções, arrisca-se 
a esconder os fenômenos sociais que 

estão na base das desigualdades 
escolares.

A esquerda da direita e “a consignação às diferenças”!

19:40

Christian Laval

A “atenção às diferenças” se 
transforma então em “consignação 

às diferenças” no espírito dos 
teóricos que encerram rapidamente 

os alunos em categorias 
miserabilistas e estigmatizantes.

Em vez de se fundir nos valores 
mais substanciais da tradição 
republicana e socialista, esses 
“valores modernos” tiveram 

tendência a suplantar os valores 
de esquerda mais tradicionais 

da universalidade, de 
emancipação e de igualdade, 

julgadas “fora de moda”, mesmo 
“totalitárias”.
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A obra de Crozier fez sucesso à esquerda e à direita 

19:40

Em sua obra “O fenômeno 
burocrático” (1964), esse 
sociólogo das organizações, 
constituiu o breviário de muitas 
gerações de reformadores.

Expôs seu programa através da 
obra “A sociedade bloqueada” 
(1969): A tarefa mais urgente 
devia ser a “descolonização” de 
uma sociedade estufada pela 
burocracia.  A modernização 
social é vista como um 
processo inevitável e desejável!

O Estado deve recuar para 
que possa se desenvolver a 

“mudança social”.

Michel Crozier e a pseudorreforma da escola 

19:40

organização

Mudança 
social

Reforma da 
escola

Crítica da 
burocracia

A crítica da burocracia 
permanecia apenas no terreno 
da organização e conservava 
intactos os mesmos 
pressupostos da burocracia 
que dá primazia à dimensão 
da “eficácia”

Christian Laval
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O tecnicismo declara guerra à pedagogia

19:40

ideologia vista 
como algo 

exclusivo do 
Estado

Combate a 
centralização 
“burocrática”

Meta: criar as 
comunidades 

descentralizadas 

Meta: Formar uma 
nova burocracia:      

a da eficácia 

Essa literatura de 
renovação tecnocrática 
dos anos 1960-70 foi 
toda construída contra 
“as ideologias” cujo fim 
anunciava

Christian Laval

O novo gerenciamento reprime a democracia política

19:40Christian Laval

A descentralização, a “colocação em 
rede” dos estabelecimentos e de seus 
múltiplos parceiros horizontais, a 

constituição de micromercados, fazem 
da avaliação o modo de regulação 

típico da nova forma escolar...

O novo gerenciamento é objeto de uma 
repressão do político, procurando

transferir para entidades locais mais ou 
menos autônomas, e em última instância para 

indivíduos intimados a “inovar”, tarefas 
antes de competência do Estado

Instituições 
públicas

“agências” “serviços” “parcerias”

“Atores”:
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O projeto está no âmago da ‘descentralização’ neoliberal

19:40Christian Laval

No centro do fenômeno de 
descentralização se encontrará o 
projeto de estabelecimento

e seu animador, o chefe do 
estabelecimento. 

O que implica (...) a livre escolha para 
os alunos e seus pais de um 

estabelecimento em função de seu 
projeto... E a determinação do perfil do 
cargo de chefe de estabelecimento em 

função do projeto a desenvolver

Quando a escola fica só 
na busca por recursos...

O espaço local estaria de fato se valorizando?

19:40

✓ A valorização do local 
por si mesma é fonte 
de confusão.

✓ O espaço local tornou-
se um espaço 
privilegiado da não-
regulação, na qual se 
exprimem lógicas de 
privatização da 
educação pública

✓ E onde se defrontam 
relações de força 
políticas e econômicas
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Na França, a desburocratização neoliberal é via projeto

19:40

✓ A chave da 
“desburocratização” à qual 
são convidados os 
administradores, apega-se ao 
bom uso das ferramentas do 
“gerenciamento 
participativo” cujo aspecto 
principal é o projeto.

✓ Cada estabelecimento tem 
que elaborar um documento 
que define sua política 
específica, o qual lhe serve de 
“bússola”.

A “gestão por projeto” na França 
tornou-se uma obrigação dos 
estabelecimentos na lei de 1989

O “gerenciamento participativo” e o poder do projeto

19:40

✓ Principal ferramenta do novo 
poder, o projeto 
supostamente combate o 
centralismo dos programas e 
métodos em matéria 
pedagógica, endemoniados 
como a fonte de todos os 
males

✓ Tem a vantagem de poder 
ligar a gestão administrativa 
geral do estabelecimento e o 
que se desenvolve na “caixa 
preta” da sala de aula.

Os chefes são animadores. Eles 
suscitam e dinamizam a confiança, 
eles mobilizam os afetos
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Nesse tipo de gerenciamento, o eufemismo é rei:

19:40

✓ O poder é doravante uma 
“gestão”

✓ O comando é uma “mobilização”
✓ A autoridade é uma “ajuda”
✓ Dirigir é “convencer”
✓ Dirigir é “assegurar um 

leadership”, é “gerenciar”, é 
“animar”, é “educar”.

✓ Esse novo estilo de dominação é 
fundamentado no 
“arrebatamento” (êxtase) e no 
“coaching” (treinamento): se diz 
o “fim da autoridade”

Para melhor justifica-lo, o 
gerenciamento participativo foi 
confundido com a democracia

Aonde foi parar a democracia?

19:40

✓ O que domina é o ponto de vista 
da eficácia e da mobilização 
para a empresa e não o ponto de 
vista dos conflitos fecundos e 
regrados da democracia.

✓ Esses conflitos são, ao contrário, 
negados como tais, geralmente 
interpretados como desacordos 
superficiais, disfunções ou 
manipulações de sindicatos 
“externos”.

Olhando-se os serviços públicos e, 
particularmente, a educação, nenhum 
progresso democrático tem lugar desde 
1968 (o autor se refere à França até 2004): 
só regressão!
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Um gerenciamento retrógrado! 19:40

✓ Os professores foram 
“convidados” a implantar 
“inovações calibradas e são, 
cada vez mais, avaliados em 
função de sua obediência às 
instruções inovadoras.

✓ Com a subordinação, a 
infantilização é o resultado 
assegurado deste movimento. 

O poder foi reforçado, 
transformando o ensino em uma 
ciência aplicada.

O contrassenso neotayloriano!

19:40

✓ Os professores são 
“profissionais” altamente 
qualificados, comparáveis aos 
médicos.

✓ O que é percebido como 
individualismo, 
conservadorismo, corporativismo 
refere-se, em sua maior parte, a 
necessidades organizacionais e 
profissionais.

✓ Os professores devem possuir o 
domínio prático de seu ofício...
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O professor e a burocracia inerente ao ofício!

19:40

✓ A qualidade do ensino diz respeito 
a conhecimentos dominados

✓ Mas também a uma capacidade de 
improvisação, de invenção, de 
iniciativa que demandam uma 
autonomia profissional muito 
forte.

✓ A burocracia é de tipo profissional 
e não tem o significado típico do 
conceito. 

✓ A padronização dos atos 
profissionais é realizada pelo 
saber, qualificação e formação.

A autoridade do professor não é tanto 
fundamentada na posição hierárquica, 
mas no domínio do exercício do ofício e 
os critérios elaborados pelas associações 
profissionais amplamente autogeridas


