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INTRODUÇÃO

Desde que surgiu na década de 1970, o neoliberalismo tem modificado

as relações econômicas e impactado as maneiras de pensar, agir e sentir dos

indivíduos.  Como  a  escola  não  está  livre  dessas  modificações  da  esfera

humana  e  social,  elas  acabaram alterando  as  concepções  educacionais,  as

maneiras de se ensinar e os conteúdos que fazem parte das aulas ministradas

nas unidades educacionais. 

Tomada por  influências neoliberais,  a escola  brasileira  contemporânea

vem adotando práticas educativas instrumentais focadas nos resultados em

que o professor deixa de lado uma perspectiva de formação humana crítica,

emancipatória,  ética  e  estética  para  instruir  seus  alunos na  execução  de

procedimentos com foco no mercado. Diante disso, este artigo procura refletir

sobre as mudanças no trabalho do professor e compreender como ocorre a

relação entre neoliberalismo e a escola. 

RESULTADOS E/OU DISCUSSÕES

Nascido como uma contrapartida ao capitalismo ao Estado de bem-estar

social, o neoliberalismo desponta como uma resposta de vários economistas

para resolver a crise do capital que solapou o mundo na década de 70. Essa

nova  roupagem do liberalismo capitalista  surgiu  nos  países  centrais  e,  em

seguida, foi trazida para os periféricos.   

Em  seu  projeto  reformista,  o  neoliberalismo  apresentou-se  como  a
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solução para a crise gerada pelo Estado previdenciário que, com suas políticas

econômicas  e  sociais,  visava  à  garantia  de  direitos  para  que  a  sociedade

tivesse a possibilidade de viver em um estado com condições mínimas nas

áreas de saúde, educação, habitação, seguridade social, etc., e, em momentos

de crise, a fazer as mudanças necessárias na economia para que esses direitos

sociais fossem mantidos.   

Na  proposta  neoliberal  de  Estado,  ele  deve  ser  forte,  regulador  e

eficiente, mas não deve ter tantas obrigações sociais. Nessa perspectiva de

estado mínimo,  o cidadão deve arcar com suas necessidades,  e o mercado

deve ser o grande regulador econômico. Ao Estado, cabe a função de impor

políticas  que  favoreçam  a  liberdade  econômica  e  a  transferência  para  o

mercado de todas as funções públicas não essenciais. 

No Brasil, o neoliberalismo estabeleceu-se na década de 90, no governo

de Fernando Collor de Melo, sob influência do Fundo Monetário Internacional e

do Banco Mundial. Inicia-se, nesse período, a adoção de uma série de medidas

liberalizantes:  abertura  comercial,  privatização  de  estatais,  redução  dos

gastos públicos (austeridade), reforma tributária e previdenciária, liberalização

do mercado e dos agentes financeiros, diminuição do custo do trabalho para

alavancagem  da  concorrência  dos  produtos  e  dos  lucros,  entre  outras

medidas.  No  discurso  de  sucessivas  reformas  neoliberais  dos  governos

seguintes,  o  Estado  é  sempre  destacado  como  ineficiente,  e  os  serviços

públicos, como de má qualidade. 

A gestão do Estado é sempre inferior à gestão do mercado, portanto é

preciso reformá-la a partir de critérios como a otimização e racionalização dos

recursos  humanos  e  financeiros.   Seus  apoiadores  elencam  uma  série  de

argumentos que enaltecem a adoção governamental dos ideários privados e

destacam que  só  a  concorrência  do  mercado  pode  gerar  bons  produtos  e

serviços.  Nessa perspectiva,  os  direitos  sociais,  tratados como mercadorias,

são colocados no setor de serviços, com os quais o Estado vai se desobrigando.

Cada cidadão passa a ser, no Estado neoliberal, responsável pelo provimento

das suas necessidades básicas.

A lógica da eficiência neoliberal tomou conta da gestão pública e, em
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seguida,  chegou  às  escolas,  afetando  os  sujeitos  envolvidos  no  processo

pedagógico:  professor  e  aluno.   Um dos  primeiros  sintomas  neoliberais  na

educação  é  a  transformação  das  escolas  em  eficientes  e  produtivas

organizações de modelo empresarial que atendam às exigências do Estado e

alcancem bons resultados nas avaliações. 

Como  a  educação,  na  cartilha  neoliberal,  busca  servir  a  propósitos

empresariais,  a  preparação  para  o  mercado de  trabalho  competitivo  acaba

tomando  o  centro  do  processo  educativo.  Estabelece-se,  na  escola,  uma

competitividade,  com  ranqueamento  de  alunos  a  partir  de  um  sistema

avaliativo que reforça a disputa, proclamando-se os méritos do livre mercado.

O foco do processo de ensino-aprendizagem são as competências e habilidades

que  preparam  o  indivíduo  para  uma  vida  produtiva  no  contexto  do  novo

capitalismo.  

Na  educação  brasileira,  essa  competitividade  acentuou-se  a  partir  da

reestruturação  do  Sistema  de  Avaliação  da  Educação  Brasileira  (Saeb)  em

2005 e da criação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) em

2007. Com a união dessas iniciativas do governo federal, passou a ocorrer  o

ranqueamento  das  instituições  a  partir  de  uma política  avaliativa  em larga

escala que utiliza resultados de testes e controle de fluxo como critérios de

qualidade. Esses testes são essencialmente instrumentais e elaborados a partir

de matrizes de habilidades e competências úteis ao mercado. 

Ao enaltecer a modernização e o avanço da técnica,  o neoliberalismo

institui  uma perspectiva  de  educação que torna  o  indivíduo  cada vez mais

objetivo e racional,  avesso à cultura.  As escolas deixam de ser espaços do

pensamento,  da criação e da humanização e viram centros  de treinamento

rápido onde se transmitem conhecimentos utilitários.  

Outra  iniciativa  brasileira  neoliberal  foi  a  criação  da  Base  Nacional

Comum Curricular (BNCC). Ela foi gestada por grupos políticos neoliberais  e

esconde,  sob  o  mote  da  garantia  dos  direitos  educacionais,  as

intencionalidades de controle e monitoramento dos professores e das escolas,

adotando práticas gerenciais próprias das empresas privadas (MACEDO, 2014).
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CONSIDERAÇÕES 

De um lado, avaliações em larga escala controlando os resultados dos

alunos e cobrando do professor sua responsabilidade de ensinar determinadas

habilidades e competências; do outro, a BNCC, prescrevendo o que o ensino

deve garantir para que se efetivem o direito de aprendizagem e a equidade de

oportunidades entre os estudantes; acima de todos, o mercado, cobrando a

formação de novos sujeitos: como pode ser pensado o trabalho do professor

diante desses limites?

Na  lógica  da  organização-escola  neoliberal,  o  professor  seria  um

reprodutor de dados e informações organizadas e sistematizadas, habilidades e

competências  didático-pedagógicas  e  de  gestão.  É  aquele  que,  a  partir  do

domínio da técnica, transmite o conhecimento sistematizado e controla a sala

de aula a fim de garantir a conformação dos indivíduos e a formação da mão

de obra qualificada para o mercado.

Com  essa  descaracterização  da  docência,  perde-se,  segundo  Coêlho

(2012, p. 93), o sentido e a finalidade da escola, que é “a iniciação lenta e

persistente, crítica e rigorosa dos estudantes no mundo da reflexão, da ética,

da tecnologia, das letras e das artes e das ciências”. Não há um compromisso

com o olhar curioso e interrogativo ou com a humanização do indivíduo em

formação.  O  professor  passa  somente  a  instruir,  ele  deixa  de  refletir  e  de

interrogar, abandona seu objetivo primeiro, a promoção do “convite a girar o

olhar  do  espírito,  a  se  iniciar  com  rigor  e  radicalidade  ao  pensamento,  à

autonomia, à liberdade, à igualdade e à fraternidade” (COÊLHO, 2012, p. 93). 
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