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A escola não é uma 
empresa (conclusão)

O neo-liberalismo em ataque ao ensino público

Com base no livro de Christian Laval

10:02

Luto pelos 

609.388 mortos 

por covid-19 no 

Brasil! 

São 328 mortos 

só nas últimas 

24h!
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O contrassenso de desvalorizar o centro operacional
10:02✓ A importância do centro operacional, 

do “coração do ofício”, impulsiona 
para uma organização relativamente 
democrática, na qual os profissionais 
controlam seu próprio trabalho e 
buscam controlar as decisões 
administrativas que lhes afetam.

✓ A hierarquia é geralmente fraca
✓ O trabalho é relativamente estável e 

as inovações tecnológicas podem ser 
enxertadas mas sem transtornar a 
relação central entre um médico e os 
doentes, entre um professor e seus 
alunos

Vê-se, desde logo, o contrassenso 
que há em enfraquecer o “centro 
operacional”, reforçando a parte 
administrativa da educação

http://sociologando.com.br/
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Dignificar a carreira de professor
10:02

✓ O “coração do ofício” ainda não encontrou 
(nem nas disciplinas, nem nos 
estabelecimentos) as formas institucionais 
que poderiam dignificar o ofício.

✓ Daí uma série de fraquezas pessoais 
ou coletivas devidas:
✓ à insuficiência da socialização 

profissional, 
✓ à ausência de coletividades de 

trabalho, 
✓ à fraca implicação de muitos 

professores tanto na vida das 
disciplinas como nas relações sociais 
concretas do estabelecimento.

Nenhum padrão, nenhum controle 
tornará um profissional competente. 
Ao contrário, arrisca-se a 
desagradar os professores, 
atrapalhar seu trabalho, 
enfraquecer a ligação entre o 
professor e os alunos.

Havia uma dualidade entre pedagogia e administração 

10:02✓ Essa dualidade das ordens era uma 
garantia de autonomia do ofício de 
professor – hoje questionada.

✓ A tradição francesa centralista 
(desde Napoleão) tinha instaurado 
uma certa separação
(frequentemente formal) da função 
pedagógica em face das funções de 
administração, intendência
(fiscalização, controle, execução) e 
polícia.

Napoleão Bonaparte
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Napoleão criou a Estrutura em “tubos de órgãos”

10:02

Diretores da 
Administração

Reitores

Inspetores de academia

Chefes de estabelecimento

Inspeção Geral

Professores

Tubo administrativo Tubo pedagógico

Conseguiremos conservar nossa identidade coletiva?

10:02✓ A redefinição da escola 
como empresa valoriza 
a gestão em detrimento 
do ensino!

✓ A constituição de um corpo 
unificado, homogêneo – o 
que está ainda longe de ser 
o caso –, arrisca, de resto, a 
criar conflitos muito graves
se os professores 
conseguirem ao menos 
conservar sua própria 
identidade coletiva!
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A lógica do valor econômico é destrutiva para a escola

✓ O modelo liberal (economicista) possui 
uma lógica destrutiva.

✓ O tom catastrófico de certos discursos 
e panfletos costumam declarar que a 
escola está morta, que o ensino atual 
está inteiramente voltado para a 
incultura (sic!)

✓ É falso dizer que o discurso dominante 
apropriou-se de tudo e que a escola 
está entregue à economia capitalista

✓ A lógica neoliberal não é 
facilmente aceita por todos, 
sobretudo pelos que são apegados às 
referências éticas e políticas da escola 10:02

Fonte: http://iserassessoria.org.br/bolsonaro-
eu-nao-vim-para-construir-nada-estou-aqui-
para-destruir/

A resistência do professor ao neoliberalismo contagia!

✓ Essa resistência que reúne em 
torno dos professores, 
numerosas categorias da 
população é ainda hoje, um dos 
maiores obstáculos à imposição 
generalizada do neoliberalismo, 
e não unicamente na ordem 
educativa.

✓ Não é suficiente mudar as 
palavras e dar ordens para que 
as realidades se amoldem aos 
dogmas.

✓ A questão dos valores é 
central aqui! 10:02

O capitalismo global promove uma lógica 
irracional de empresa → que deseja impor a 
todas as relações sociais e culturais

http://iserassessoria.org.br/bolsonaro-eu-nao-vim-para-construir-nada-estou-aqui-para-destruir/
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O capitalismo tem estruturas de socialização desunidas!

✓ O capitalismo, tão imperioso e imperial seja 
ele, é um sistema de produção e de troca – já 
instável no plano econômico – que não pode se 
apoderar inteiramente do mundo cultural e 
social, que não pode mesmo o “gerir” 
totalmente segundo seus próprios imperativos 
sem engendrar um mal-estar, uma resistência, 
conflitos consideráveis.

✓ A pluralidade das instituições, das esferas ou 
dos campos produz indivíduos diferentes uns 
dos outros e produz cada um como um ser 
composto, intimamente dividido e oposto em si 
mesmo.

A utopia escolar neoliberal: Difícil ou impossível?

✓ A transformação da instituição escolar 
em um aparelho de socialização 
submetido ao espírito do capitalismo 
moderno e destinado, precisamente, a 
formar as jovens gerações nos modos de 
ser, de pensar e de fazer, que são 
requeridos na sociedade de mercado é 
uma empreitada no mínimo difícil.

Willian Whyte Jr.

Para mim, o que a educação deve 
procurar, em primeiro lugar para o 
futuro membro da organização é a 

armadura intelectual das disciplinas 
fundamentais.

Que tal estudar só 
o basicão? 

10:02
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O capital busca prolongar a formação para toda a vida!

✓ A despesa educativa da formação inicial
tende a virar formação ao longo de toda 
a vida, posta a cargo das empresas, dos 
assalariados ou das famílias.

✓ A escola neoliberal pode muito bem 
assegurar um embasamento mínimo de 
“competências” a fim de dotar cada 
um de uma empregabilidade, em si 
mínima.

✓ Ela não garante à maioria a aquisição 
de uma cultura mais estendida.

✓ Até porque o sistema escolar está sendo 
forçado a passar do reino dos valores 
culturais à lógica do valor econômico.

10:03

A escola é atravessada por valores diversos!

✓ Os professores desenvolvem muito 
frequentemente uma atitude fatalista sob 
pretexto de adaptação aos públicos 
desfavorecidos, o que o conduz a propor 
atividades pobres em conteúdos intelectuais 
e pouco ambiciosas em termos de 
progressão pedagógica

✓ Uma instituição não entrega apenas bens, 
não produz somente serviços, ela carrega 
valores.

✓ A escola é atravessada por valores ora  
opostos ora comuns: valores católicos, 
republicanos laicos, socialistas, comunistas, 
revolucionários da Escola emancipada...10:02



09/11/2021

7

A escola se rebaixa ao virar uma organização!

✓ A escola está a ponto de se transmutar de 
uma instituição em uma organização.

✓ Disso é testemunha o discurso sobre a 
“modernização das políticas públicas”, 
que é apresentado como a única 
alternativa à privatização dos serviços 
públicos e que esquece a especificidade da 
escola, a qual não é semelhante nem a 
empresa privada, nem a outro serviço 
público qualquer.

✓ A nova escola (neoliberal) não vai mais 
julgar segundo um modelo de excelência 
ou segundo um ideal de liberação, mas 
segundo um código de performance.10:02

Recuperar o caráter institucional da escola pública!

✓ A escola se define cada vez mais como 
uma organização, mas ela permanece de 
fato uma instituição, mas, uma instituição 
que não se reconhece mais como tal →
esvaziada de sua substância, cujos valores 
de outrora teriam desvanecido.

✓ Nesse mundo desencantado, na escola 
desertada, os frios cálculos de 
econometria tendem a substituir a guerra 
dos ideais. Mas a que preço?

✓ O valor emancipador da cultura e a 
formação do cidadão ativo devem 
ser o horizonte e o fim privilegiados 
da instituição escolar. 10:02
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A contradição da escola neoliberal e a crise do capital

✓ A contradição da escola neoliberal 
está ligada sobretudo ao fato de 
que nenhuma sociedade pode 
funcionar se o liame social se 
resume às “águas geladas do 
cálculo egoísta”.

✓ A perda de sentido da escola e do 
saber não é mais do que um 
aspecto da crise política, cultural e 
moral das sociedades capitalistas
nas quais a lógica predominante 
traz em si mesma a destruição do 
vínculo social, em geral, e do 
vínculo educativo, em particular.

10:02

A escola como campo de batalha

✓ A pressão neoliberal é poderosa, 
mas ainda não triunfou na 
escola pública, a qual é mais um 
campo de batalha do que um 
campo de ruínas como se quer às 
vezes descrever.

✓ Qual é a alternativa ao 
neoliberalismo na escola?

✓ O que deve ser feito é inseparável 
de uma política global de 
equalização das condições:
✓ A liberdade de pensamento e 

de pesquisa
✓ O rigor dos saberes

10:02

Devem ser protegidos!
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A escola como campo de batalha

✓ E mais:
✓ A igualdade deve voltar a ser 

o princípio diretor: a educação
deve ser reconhecida como um 
direito para todos.

✓ É preciso dinheiro e meios 
humanos lá onde as necessidades 
são mais prementes.

✓ Reconstruir uma concepção da 
educação como bem público e 
como bem comum.

✓ É preciso fazer recuar os interesses 
privados e a ideologia gerencial
que hoje em dia colonizam a escola

10:02

Educação não é mercadoria, mas direito!

Para refundar o bem comum educativo!

✓ Redefinição de um corpo de saberes
compondo a “cultura comum”.

✓ Transformações das práticas pedagógicas
no sentido de uma maior atividade 
intelectual dos alunos e de um acesso mais 
universal ao domínio da cultura escrita.

✓ Reconhecimento do papel dos 
professores no quadro das novas 
instâncias democráticas.

✓ Reafirmação e sustentação das finalidades 
culturais, éticas e políticas da escola pelos 
representantes do povo

✓ Instauração de uma partilha mundial de 
bens comuns do conhecimento.

10:02

A concepção neoliberal na educação 
hoje dominante é parte integrante 
da visão de uma humanidade 
composta por pequenos soldados da 
guerra econômica mundial.
É por isso que ela deve ser 
combatida!


