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"O que vemos no mundo são cleptocorporações capitalistas que tem como objetivo comprar países, 

comprar continentes, propriedade privada, sim. E o resultado é este: uma sociedade que se enterra. Eu sou 

incapaz de pensar no que pode ser esta sociedade daqui a vinte anos. Se continuar assim, um autêntico 

horror. O ser humano acabará desaparecendo. E é curioso que haja tanta moda de filmes de zumbis. Não é 

gratuito; eu creio que a sociedade perfeita para os interesses desta economia global é aquela em que 

sejamos todos uns mortos andantes". (Luis Eduardo Aute – músico cubano) 

 

OBS: Esta apostila será utilizada no decorrer do 4º Bimestre de 2019. 
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Jovens estão fragilizados em função de hábitos e heróis digitais
Docente da Unesp analisa papel dos games e redes sociais 
nos ataques de Suzano e Nova Zelândia e mostra como as 
inteligências artificiais atuam como estruturas ideológicas 
sobre a mente 
por Cláudia Prioste* publicado 19/03/2019 
creative commons  

 

Dois assassinatos coletivos ocorridos no Brasil e na Nova 
Zelândia, em um intervalo de dois dias, chocaram a 
sociedade e provocaram questionamentos sobre o papel 
dos games violentos e das redes sociais na disseminação 
do ódio, da intolerância e incitação a crimes bárbaros. 

No primeiro caso, ocorrido em 13 de março, em uma escola 
pública da cidade de Suzano, dois ex-alunos, Guilherme 
Taucci, de 17 anos, e seu amigo Luiz Henrique, de 25 anos, 
assassinaram dez pessoas, incluindo eles próprios. As 
armas usadas no crime remetem aos artefatos dos jogos 
violentos: revólver, besta (uma espécie de arco medieval), 
faca, machado, flecha, coquetel molotov e explosivos. No 
carro usado pelos jovens, foi encontrado um caderno com 
desenhos de armas, frases e táticas de games. O perfil de 
Guilherme no Facebook ostentava fotos com uma máscara 
de caveira e revólver. O perfil de Luiz também exibia fotos 
de armas. A polícia investiga a participação deles em redes 
da Deep Web, com suspeitas de que internautas 
incentivaram o crime. Outro fato que merece destaque foi a 
comemoração do assassinato por vários jovens nas redes 
sociais, como se os assassinos fossem seus heróis. 

No segundo caso, ocorrido em 15 de março na Nova 
Zelândia, trata-se da invasão de duas mesquitas por um 
homem armado, resultando em 50 mortos e muitos feridos. 
O atirador filmou o massacre com transmissão em tempo 
real em seu perfil do Facebook.  As cenas são de extrema 
crueldade e muito semelhantes aos jogos de assassinatos 
em primeira pessoa. O suspeito é um australiano de 28 
anos, que teria postado na internet um manifesto racista e 
de ódio aos imigrantes. 

A reação de líderes políticos brasileiros foi de atribuir a culpa 
aos games violentos e houve quem propusesse que os 

professores passassem a trabalhar armados. A solução de 
armar os professores causou indignação na classe docente, 
pois a maioria acredita que a luta contra a violência se faz 
com uma educação de qualidade e com melhores condições 
de trabalho. 

Quatro aspectos são relevantes nesses casos: as redes 
sociais como ambiente de exibicionismo e de incentivo às 
condutas criminosas, podendo facilitar agrupamentos 
de haters (odiadores); os games violentos, séries, filmes e 
outros assassinatos em massa como fonte de inspiração; a 
adesão dos assassinos a ideais extremistas como uma 
espécie de busca de reconhecimento social, de heroísmo e 
de supremacia. Por fim, um ideal de masculinidade 
vinculado às condutas violentas, que também merece 
destaque. 

No Brasil, nos dias subsequentes ao atentado, explicações 
reducionistas se espalharam na internet, algumas delas 
tentando traçar um perfil psicopatológico dos dois jovens, 
com ênfase nos aspectos psicológicos da família, ou nas 
questões do bullying escolar. Esses fatores não são 
irrelevantes, porém, devemos lançar um olhar a um contexto 
sociocultural mais amplo, que tem se expandido por meio do 
aparato digital e que afeta significativamente as relações 
familiares e as instituições educativas. 

Vivemos em uma época complexa de expansão tecnológica, 
cujas chamadas inteligências artificiais atuam como 
superestruturas ideológicas cada vez mais audaciosas e que 
penetram em camadas profundas da psiquê. O filósofo da 
Escola de Frankfurt Theodor Adorno, na década de 1950, já 
nos alertava sobre como os produtos midiáticos agiam nas 
pulsões mais primitivas dos seres humanos, alterando a 
nossa forma de perceber e de interpretar o mundo. Freud, 
em “Psicologia das massas e análise do eu”, também 
demonstrou como é mais fácil propalar o ódio do que os 
sentimentos humanitários. 

Na era digital, essas superestruturas são compostas por 
tecnologias sofisticadas de captura dos nossos rastros 
digitais para manipular nossas tendências e fragilidades 
psíquicas. Arrisco a dizer que estamos em uma transição 
social, cujo consumismo do luxo e exibição dos prazeres 
hedonistas estão cedendo espaço ao consumo do terror e 
das satisfações sádicas com o propósito de criar um 
imaginário favorável à expansão bélica. Nesse sentido, 
caberia questionar se a suposta inteligência coletiva 
anunciada por Pierre Levy a propósito da cibercultura não 
estaria sucumbindo a uma crescente imbecilidade ou 
barbárie coletiva. 

No livro “O adolescente e a internet: laços e embaraços no 
mundo virtual”, publicado pela Edusp em 2016, eu relato 
anos de pesquisa sobre os principais fatores que atraíam os 

https://www.redebrasilatual.com.br/revistas/150/na-ditadura-do-algoritmo-poder-economico-diz-o-que-devemos-desejar-e-pensar
https://www.redebrasilatual.com.br/revistas/150/na-ditadura-do-algoritmo-poder-economico-diz-o-que-devemos-desejar-e-pensar
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adolescentes à internet. Identifiquei que os hábitos virtuais 
juvenis estavam basicamente relacionados às satisfações 
narcísicas, sobretudo às pulsões sádicas e exibicionistas. 
Tais pulsões estão presentes nos seres humanos desde a 
mais tenra idade e deveriam ser direcionadas às satisfações 
intelectuais, artísticas, científicas e civilizatórias, conforme 
propunha Freud. Porém, o que temos visto são 
adolescentes hiperestimulados por um amplo mercado de 
fantasias perversas nos jogos digitais, vídeos do 
YouTube, chats, websites de pornografia, bem como nas 
interações em redes sociais. No caso dos games, as 
fantasias de herói e de terroristas são proeminentes. Essa 
hiperestimulação tem dificultado o uso educativo da internet, 
principalmente pelas camadas mais pobres da população. 

Em minha pesquisa mais recente intitulada “As próteses 
televisuais e a aprendizagem escolar”, realizada na periferia 
da cidade de Araraquara, constatei que os jogos violentos 
estavam bastante presentes na vida dos meninos com idade 
entre 8 e 10 anos. Chama a atenção a falta de um trabalho 
com as famílias e com os educadores para conscientização 
dos riscos envolvidos. Ficou evidente que esses jogos 
contribuíam para diminuir o interesse dos meninos nas 
atividades escolares, ao mesmo tempo que aumentavam a 

propensão para condutas agressivas.   

Em 2015, a Associação Americana de Psicologia lançou um 
documento com revisão de pesquisas sobre a influência 
dos games violentos. Concluiu que esses jogos estão 
relacionados ao aumento de comportamentos agressivos, 
diminuição da empatia e da solidariedade. 

Em suma, os games violentos exercem, sim, um papel 
importante no estímulo às condutas agressivas em crianças 
e jovens, porém, não estão sozinhos. Eles fazem parte de 
um caldo cultural mais amplo de indução ao ódio, à 
indiferença ao outro, e que favorece uma espécie de 
“cegueira moral”, conforme já sinalizou o sociólogo Zygmunt 
Bauman. Nesse caldo cultural devemos incluir filmes 
violentos, séries, novelas, desenhos animados, noticiários 
vespertinos sanguinolentos, discursos de intolerância nas 
redes sociais, bem como a apologia às armas. Além disso, 
vivemos em uma cultura extremamente narcisista, 
individualista e de sucateamento das instituições educativas. 

Está em voga um forte discurso de desprezo aos 
conhecimentos científicos, artísticos e de valores 
humanitários. Discurso esse que, somado a um currículo 
tecnocrata e de depreciação da profissão de professor, 
contribui para que o espaço escolar se torne alvo de 
inúmeros ataques cotidianos não somente perpetrados por 
estudantes, mas também pela mídia, pelas famílias e pela 
classe de políticos. O ataque à escola de Suzano constitui 
uma lente de aumento para um problema insidioso que nos 
afeta diariamente. As figuras que representam autoridades 
educativas, que poderiam favorecer identificações saudáveis 
às crianças e adolescentes, estão sendo substituídas pelos 
avatares de games, youtubers, heróis terroristas e 
celebridades. E isso é muito grave. 

Nesse contexto, estamos formando uma geração que se 
rebela contra os conhecimentos científicos das instituições 
educacionais ao mesmo tempo que venera a obediência 
hierárquica e irrestrita às missões de combate armado. Uma 
geração com dificuldades para tolerar frustrações na escola 

e que resiste às atividades que envolvam esforço intelectual. 

Estamos diante de um novo perfil de crianças, adolescentes 
e estudantes universitários que chega às instituições 
educacionais. E não se trata dos pretensos gênios nativos 
digitais, ao contrário, estamos nos deparando com pessoas 
extremamente fragilizadas em função de seus hábitos 
virtuais, de suas redes de relacionamentos e de seus heróis 
digitais. 

Nesse sentido, urge que as instituições possam criar um 
projeto de educação contra a barbárie, que inclui um 
profundo conhecimento sobre nossa história e sobre como 
operavam os mecanismos de opressão no passado, e de 
como estão se atualizando nos ambientes virtuais do 
presente. Urge a formulação de políticas públicas efetivas 
de segurança online voltadas às crianças e aos 
adolescentes, envolvendo propostas educativas e também 
medidas tecnológicas de proteção. Urge um currículo que 
inclua cidadania digital e educação crítica para as mídias. 
Urge discutir as crenças sobre masculinidade, os 
estereótipos de gênero e o racismo, pois esses aspectos 
estão no cerne do bullying e do cyberbullying. Urge um 
trabalho sério de orientação às famílias. Urge o 
fortalecimento dos vínculos intersubjetivos na escola e na 
universidade e isso somente é possível quando os 
professores possuem condições de ter um contato próximo 
e contínuo com seus alunos. Urge que as instituições 
educativas possuam uma equipe de psicólogos e 
assistentes sociais preparados para oferecer apoio aos 
professores, alunos e famílias, não somente em situações 
de calamidade, mas sim em atuações cotidianas e 
preventivas, que possam fortalecer os laços comunitários e 
o compromisso com os conhecimentos científicos e 
humanísticos. 

* Cláudia Prioste, formada em psicologia e doutora em 
educação, é professora da Faculdade de Ciências e Letras 
da Unesp em Araraquara e autora do livro “O adolescente e 
a internet: laços e embaraços no mundo virtual”, que 
recebeu o prêmio Jabuti em 2017 

  

https://www2.unesp.br/portal#!/noticia/34404/jovens-estao-fragilizados-em-funcao-de-habitos-e-herois-digitais
https://www2.unesp.br/portal#!/noticia/34404/jovens-estao-fragilizados-em-funcao-de-habitos-e-herois-digitais
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Por que a educação em Cuba é uma história de 

sucesso? E o que pode ensinar ao mundo? 

 
Por Elissandro Santana 

14/11/2016 - Cuba leva a sério a questão da educação. Tornou-se 
uma prioridade após Fidel Castro liderar o triunfo da Revolução 
em 1959. A educação ajudou o país a se livrar do rótulo que lhe 
impuseram de ser o território mais desigual do Caribe hispânico 
durante os períodos coloniais e pós-coloniais do início do século 
XX. 

As bases da nova ordem social – e socialista – de Fidel 
fundamentam-se na ideia comum de que somente uma educação 
de qualidade poderia por fim à grave situação de pobreza, de 
ignorância e de subdesenvolvimento que sofria o país. 

Cuba investiu muito dinheiro para conseguir com que seu sistema 
educacional fosse de qualidade. Durante as décadas de 1980 e 
1990, a relação com os gastos entre educação e o produto interno 
bruto estava entre as mais altas do mundo. 

Cuba tem muito que ensinar à África e ao mundo no que diz 
respeito a priorizar e a reformar o sistema educacional. Seu 
enfoque educativo contribuiu para a mudança social. Podem-se 
tirar lições valiosas dessa experiência que poderiam ser úteis para 
o continente africano e, como tenho demonstrado em meus 
estudos, particularmente, para a África do Sul. 

Depois que o governo socialista de Fidel Castro chegou ao poder, 
Cuba revolucionou o ensino por meio de três métodos: 

A alfabetização - Em 1961, se lançou a Campanha de 
Alfabetização, que mostrou as bases da importância da educação 
para uma sociedade em conflito e de transição. No decurso de um 
ano, concentrou-se atenção em um milhão de analfabetos e se 
mobilizou 250 mil professores e milhares de alunos. 

No final de 1961, 75 por cento desse milhão de pessoas haviam 
alcançado um nível rudimentar de alfabetização. Foram feitos 
monitoramentos meticulosos da educação da população adulta. 

O acesso universal - Enquanto a campanha de alfabetização 
seguia seu curso, a taxa de matrícula nos colégios aumentava 
consideravelmente (se multiplicou por dois uma década depois). 

O governo apresentou programas para as meninas que viviam no 
campo, para as domésticas, para as prostitutas e para aquelas 
que haviam deixado o colégio antes de se formarem. Estes 
programas, juntamente com a recente fundada Organização de 
Creches, se deram com o objetivo de assegurar que a educação 
fosse acessível a todos. Estas medidas também focaram nas 
pessoas que viviam em zonas rurais isoladas. 

O trabalho pesado de Cuba deu resultados. Desde meados dos 
anos 90, a taxa de admissão escolar se manteve em 99% tanto 
para meninos como para meninas, em comparação com os 87% 
do restante da América Latina. Nessa época, 94% dos estudantes 
chegaram ao quinto ano, em contraste com 74% da região. As 
taxas de matrículas nas escolas secundárias variavam entre 78% 
para os meninos e 82% para as meninas, enquanto que no resto 
do continente latino-americano estas taxas ficavam entre 47% e 
51%, respectivamente. 

A importância dos professores - Cuba sabe a importância de ter 
bons professores. Durante uma extensa pesquisa, descobri que as 
instituições de ensino para professores utilizam, quando é 
possível, os métodos e estratégias de ensino mais documentado e 
mais avançado. Para ser um professor em Cuba há que ser 
inteligente, ter um bom caráter, estar disposto a contribuir para o 
desenvolvimento social e ter bom trato com as crianças. 

No início do século, Cuba se gabava de ser o país com mais 
professores per capita do mundo: um para cada 42 alunos. Na 
Conferência Internacional de Pedagogia, que ocorreu em Havana 
no ano 2015, se revelou que, este ano, a proporção de estudantes 
e professores era de um professor para cada 12 alunos. 

A educação para a mudança social - Os métodos usados por 
Cuba são respeitados e utilizados fora das suas fronteiras. Até 
2010, o seu método de alfabetização havia sido adotado em 28 
países da América Latina, Caribe, África, Europa e Oceania. Este 
método tem ajudado a formar milhões de pessoas sem 
escolaridade. 

Graças às conversas que mantive com os responsáveis pela 
educação cubana durante minhas viagens de pesquisa, descobri 
que Cuba quer que o restante dos países que está passando por 
problemas aprenda com sua experiência. Dizem que é lamentável 
que quase 800 milhões de pessoas – dois terços delas (ou seja 
530 milhões) são mulheres – sejam analfabetas. Também é 
imperdoável que quase 70 milhões de meninos não tenham 
acesso à educação básica. 

Todos os cubanos defendem que se há de ajudar a desenvolver 
as mentes das pessoas para que depois elas possam contribuir 
para um mundo livre dos medos, das ignorâncias e das doenças. 
Afinal, a educação capacita os seres humanos e lhes dá a 
oportunidade de se tornarem inventores e criadores de progresso 
e de paz. 

O forte compromisso do governo cubano em matéria de educação 
é inegável. A situação econômica relativamente modesta da ilha 
faz com que os triunfos educacionais sejam ainda mais 
surpreendentes. Isto estabelece a base objetiva para um estudo 
mais profundo de seus métodos, especialmente, de países com 
dificuldade. 

Ao fim e ao cabo, as conquistas de Cuba não são frutos de 
milagres ou de coincidências. São o resultado de anos de 
esforços, de trabalho, de sacrifício e de cumprir compromissos 
essenciais com métodos muito eficazes. (desacato.info) 

Fonte: http://pt.cubadebate.cu/noticias/2016/11/14/por-que-educacao-em-cuba-e-
uma-historia-de-sucesso-e-o-que-pode-ensinar-ao-mundo/ 



01/11/2019

1

A escola não é uma 
empresa

O neo-liberalismo em ataque ao ensino público

Com base no livro de Christian Laval © Slides: Renato Fialho

23:24

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

23:24

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

23:24

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 

23:24

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 23:24

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

23:24
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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

23:24 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

23:24

✓ 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?

23:24

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

23:24

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 LavalChristian Laval

23:24

A evolução educacional segundo o dogma neoliberal

Alguns se precipitam para ver 

nessas ferramentas, alavancas de 

uma desescolarização geral!

Christian LavalChristian 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

23:24
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A comercialização do espaço escolar

Christian LavalChristian Laval

ANTES 
TINHAMOS:
Ensino x Lógica 
comercial

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’.

23:24

O discurso da modernização

Christian LavalChristian 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’.

23:24

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).

23:24

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”23:24

Os efeitos da racionalização tayloriana

✓ 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

23:24

Os efeitos da racionalização tayloriana

✓ 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

23:24
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Os efeitos da racionalização tayloriana

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 23:24

Os efeitos da racionalização fordista

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.

23:24

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

23:24

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”

23:24

O culto da eficácia

✓ 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

23:24

A sujeição paulatina da escola

Christian LavalChristian 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

Programa Conhecer (RJ) – “um novo modelo de avaliação 
pedagógica que visa melhorar o processo ensino-aprendizagem” 
(Seeduc-RJ) 23:24
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A sujeição paulatina da escola

Christian LavalChristian Laval23:24

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

23:24

O ranking OCDE é dados pelo teste do PISA 2012

00:18

Mas o que é a eficácia?

Christian LavalChristian 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

23:24

A econometria da eficácia

Christian LavalChristian 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?”

23:24

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... 23:24
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A transformação da inovação em fetiche

Christian LavalChristian 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

23:24

O professor não tem a “obrigação” de inovar!

Christian LavalChristian 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!

O professor não é 
um SUPER-

HERÓI! 
Ele NÃO É um ser 

mítico!

23:24

Confusões (pós-)modernas do discurso neoliberal

Christian LavalChristian 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 CastellsManuel Castells

Há uma 

Confusão entre:

✓informações e 
saberes, 

✓comunicação e 

reflexão

23:24

Querem destruir a carreira docente!

Christian LavalChristian 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

23:24

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

Christian LavalChristian Laval

“Internet” não é nunca 

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.

23:24

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

23:24
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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)

23:24

Com foco nas ações interdisciplinares 
baseadas nos interesses e 

competências dos aprendizes

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. 23:24

Christian LavalChristian 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”!

23:24

Christian LavalChristian 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”.

A obra de Crozier fez sucesso à esquerda e à direita 

23:24

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 

23:24

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 LavalChristian Laval

O tecnicismo declara guerra à pedagogia

23:24

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 LavalChristian Laval
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O novo gerenciamento reprime a democracia política

23:24Christian LavalChristian 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”:

O projeto está no âmago da ‘descentralização’ neoliberal

23:24Christian LavalChristian 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?

23:24

✓ 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

Na França, a desburocratização neoliberal é via projeto

23:24

✓ 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

23:24

✓ Principal ferramenta do novo 

poder, o projeto 

supostamente combate o 
centralismo dos programas e 

métodos em matéria 

pedagógica, endemoniado 

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

Nesse tipo de gerenciamento, o eufemismo é rei:

23:24

✓ 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

Para melhor justifica-lo, o 

gerenciamento participativo foi 

confundido com a democracia
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Aonde foi parar a democracia?

23:24

✓ 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!

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!

Um gerenciamento retrógrado! 23:24

✓ 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!

23:2423:24

✓ 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...

O professor e a burocracia inerente ao ofício!

23:24

✓ 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

O contrassenso de desvalorizar o centro operacional
23:24✓ 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

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

Dignificar a carreira de professor

23:24✓ 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 es alunos.
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Havia uma dualidade entre pedagogia e administração 

23:24✓ 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

Estrutura em “tubos de órgãos” (criada por Napoleão)

23:24

Diretores da 
Administração

Reitores

Inspetores de academia

Chefes de estabelecimento

Inspeção Geral

Professores

Conseguiremos conservar nossa identidade coletiva?

23:24✓ 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

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 23:24

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! 23:24

O capitalismo global é uma lógica irracional 
de empresa que deseja se impor em todas as 
relações sociais e culturais

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.
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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.

Vixe!

Num tô

entendendo! 

23:24

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 é forçado 

a passar do reino dos valores culturais à 

lógica do valor econômico.

23:24

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...23:24

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: católicos, republicanos 
laicos, socialistas, comunistas, 

revolucionários da Escola emancipada00:19

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.23:24

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 
formação do cidadão ativo eram o 
horizonte e o fim privilegiados da 

instituição escolar. 23:24
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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.

23:24

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

23:24

Devem ser protegidos!Devem ser protegidos!

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

23:24

Educação não é mercadoria, mas direito!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.

23:24

Essa concepção da 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!

Conferência de Boaventura de Sousa Santos na abertura da 
39ª Reunião Nacional da ANPEd – 20/10/19

23:24
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