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A escola não é uma 
empresa (parte 1)

O neo-liberalismo em ataque ao ensino público

Com base no livro de Christian Laval
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A escola está submetida a pressões do mercado

✓ A competição econômica 
mundial ameaça reduzir todo o 
sistema educativo a mero 
produtor de “capital humano” 
necessário às empresas

✓ Há um ataque do neo-
liberalismo à educação

✓ Que visa privatizar  o ensino: 
ou seja, cobrar mensalidades, 
influenciar conteúdos, 
procedimentos e relações de 
poder dentro da escola
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Instituições multilaterais orquestram o ataque!

✓ FMI, Banco Mundial, OMC, OCDE e 
União Europeia estão por trás das 
“novas” orientações para uma “nova 
escola”

✓ Enfocam na liberdade de escolha 
pelos “consumidores da escola” e 
por uma “profissionalização dos 
cursos”

✓ Essa metamorfose do ensino leva a 
uma mercantilização geral do 
conhecimento e da aprendizagem, 
além de um reforço da desigualdade

14:58

Contra o neoliberalismo na educação só a luta!

✓ A realização integral da 
escola neo-liberal não é 
inevitável

✓ Resistências surdas e lutas 
coletivas afloram em 
muitos locais movidas pela 
consciência dos perigos 
desta mutação imposta 
pela globalização 
capitalista

✓ Afinal: que modelo de 
civilização desejamos para 
nós?

É fundamental defender a autonomia da 
escola em face de um neoliberalismo que 
considera que todas as instituições... devem 
ser colocadas a serviço da máquina econômica 
em detrimento de qualquer outra finalidade 
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A escola sob o dogma do mercado!

✓ O impulso em favor da 
privatização se explica... 
pela ruína da escola 
publica, tanto no nível das 
condições materiais quanto 
no das condições 
pedagógicas deploráveis 
que reinam em certos casos

✓ A fuga dos alunos mais 
privilegiados das más 
escolas acentua a 
constituição de guetos e 
favorece o setor privado 14:58

Milton Friedman em artigo de 1995 
intitulado “Escolas públicas: Torne-as 
privadas”, argumentava:
✓ A centralização excessiva do sistema 

escolar antigo deteriorou o ensino
✓ O grande poder dos sindicatos dos 

professores deve ser combatido com a 
privatização

✓ Professores com contrato poderiam 
ser facilmente demitidos 

✓ Sem os sindicatos, as escolas poderiam 
atender aos desejos das famílias, 
adotando dispositivos inovadores

A argumentação da ideologia neoliberal
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Milton Friedman argumentava 
ainda:
✓ O Estado não deve financiar a 

educação como não deve 
financiar a compra do carro da 
família

✓ A educação é um bem de 
capitalização privada que traz 
benefícios pessoais

✓ A ausência de financiamento 
público jogará a responsabilidade 
e a falta de educação dos filhos 
nas costas da famílias 

A argumentação da ideologia neoliberal

14:58

Essa argumentação teórica:
✓ Responsabiliza os professores pelo 

fracasso escolar dos seus alunos
✓ Denuncia o “mamute” burocrático
✓ Acusa os profissionais do ensino de 

fugir da concorrência em prol de 
regras burocráticas e de uma 
autonomia profissional (vista como 
ruim) e localizada

✓ Quer instituir uma lógica 
concorrencial entre alunos, entre 
professores e entre escolas. 

A argumentação da ideologia neoliberal

A desvalorização da carreira, 
propiciada pela política 

neoliberal, tem desencorajado os 
jovens a entrar no magistério
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✓ O desenvolvimento do mercado das 
novas tecnologias educativas é 
acompanhado por um discurso 
‘pedagógico’ que anuncia o ‘fim dos 
professores’.

✓ A informática e a Internet não são vistas 
como objetos técnicos a estudar e a 
compreender, úteis na aprendizagem,

✓ ...mas como alavancas ‘revolucionárias’ 
que servirão para mudar radicalmente a 
escola e a pedagogia.

✓ É a volta da velha concepção tecnicista 
em educação!

A profissão de professor está em extinção?

14:58

Com as novas tecnologias:
✓ “escola analógica” vira “escola 

digital” (home schooling)
✓ “modelo de ensino” vira 

“modelo de aprendizado”
✓ “professor” vira “motivador-e-

avaliador”
✓ “professor” vira “pesquisador-

treinador”
✓ “capital variável” vira “capital 

constante”
✓ “trabalho” vira “capital”
✓ “razão” vira “experimentação”

A evolução educacional segundo o dogma neoliberal
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A evolução educacional segundo o dogma neoliberal

Estaria assim assegurada: 
✓ A vitória do construtivismo 

pedagógico (‘os alunos 
constroem seu próprio 
saber’) sobre a transmissão 
dos conhecimentos.

✓ O fim do mestre, 
✓ A abertura da escola para o 

mundo, 
✓ A comunicação horizontal 

entre os alunos.Christian Laval
14:58

A evolução educacional segundo o dogma neoliberal

Alguns se precipitam para ver 
nessas ferramentas, alavancas de 

uma desescolarização geral!

Christian Laval

✓ Por que se deslocar?
✓ Por que se dobrar a horários?
✓ Por que sofrer a autoridade de 

um professor se posso aprender 
em casa, nos momentos 
desejados e no meu ritmo?

EAD - O mercado educacional 
potencial é estimado em centenas 

de bilhões de dólares pela firma de 
investimento Lehman Brothers

14:58



19/10/2021

7

A comercialização do espaço escolar

Christian Laval

ANTES 
TINHAMOS:
Ensino x Lógica 
comercial

Longe do ideal do saber puro e 
desinteressado, julgado ‘envelhecido’, a 

ideologia da nova escola legitima a 
entrada da atividade comercial e 

publicitária no seio da escola, quando 
ela não a institui como ‘parceiro’ da ação 

educativa, sob o pretexto de que os jovens 
são ‘muito sensíveis à cultura publicitária e 

que eles são ‘motivados pelas marcas’.
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O discurso da modernização

Christian Laval

Tudo é visto no novo discurso de 
modernização sob o ângulo da técnica. 

As dimensões políticas que impliquem em 
conflitos de interesse, de valores e de ideais 

são esvaziadas. A escola é intimada a 
ser ‘competitiva’. Ela deve se adaptar ao 

desejo do usuário, segundo um 
procedimento de ‘ serviço-cliente’.
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Os efeitos da racionalização tayloriana

A aplicação nos EUA dos 
princípios de gerenciamento 
científico teve como efeito 
produzir uma nova profissão 
especializada: a dos 
“administradores escolares” 
(formados nas técnicas da 
“eficiência” em institutos 
especiais e convertidos aos 
ideais industriais).

14:58

Os efeitos da racionalização tayloriana

✓ A literatura consagrada à gestão 
do ensino (anos 1920), bem 
como a formação especializante
que eles receberam, isolaram os 
detentores dessa função 
(administrativa) da cultura e 
dos valores dos professores.

✓ Isso permitiu reforçar sua 
posição profissional (perante o 
exterior da instituição) e se 
impor (no interior) como 
“verdadeiros chefes”14:58
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Impondo a ideologia da gestão burocrática na escola

✓ Graças a essa conversão 
profissional, a lógica de gestão se 
impôs em detrimento dos 
objetivos de formação intelectual 
geral e dos significados culturais 
e políticos da escola

✓ Mesmo se essa ideologia da 
burocracia escolar e os valores do 
business foram em parte 
questionados no momento da 
Grande Depressão, o mal já 
estava feito
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