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Resumo 

No presente artigo discutimos a centralidade das políticas de avaliação e de modelos de prestação 

de contas e responsabilização como mecanismo de regulação sobre o trabalho docente. Os 

referenciais são tratados com base na discussão sobre a escola como espaço de promoção de 

justiça social. Discutimos as tensões entre diferentes abordagens de justiça social na orientação das 

políticas educacionais, que vão desde a crítica à aplicação do princípio liberal de igualdade às 

demandas por reconhecimento e redistribuição. Estas tensões têm resultado em mudanças também 

na concepção de justiça escolar na medida em que a igualdade, antes pensada como garantia de 

acesso e permanência na escola, vem sendo desde o início dos anos 1990 substituída pela busca de 

maior equidade, o que tem promovido um deslocamento da noção de igualdade para a busca por 

resultados.  
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Abstract 

In this article we discuss the centrality of the assessment policies and models of accountability and 

responsibility as a regulatory mechanism on teaching. The references are treated based on the 

discussion about the school as a space for promotion of social justice. We discussed the tensions 

between different approaches to social justice in guiding educational policies, ranging from the 

critique of the application of the liberal principle of equality to the demands for recognition and 

redistribution.These tensions have resulted in changes also in the design of the school’s justice to 

the extent that equality, before thought as a guarantee of access and permanence at the school, has 

been since the early 1990s replaced by the search for greater equity, which has promoted a shift in 

the notion of equality in search for results. 

Keywords: Teacher's work; Assessment policies; Social justice; School’s justice. 
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Os limites e possibilidades da escola, no que se refere ao desempenho dos alunos, é 

uma discussão central na literatura educacional, especialmente na Sociologia da Educação e 

nas teorias sobre o efeito-escola. Segundo Soares (2002) as diferenças de desempenho das 

escolas não se devem somente a fatores físicos, como o prédio e seu estado de conservação, 

os equipamentos, a biblioteca, a quadra de esportes, os laboratórios, mas também a 

diferenças sutis entre as escolas, seja na sua gestão, seja no conteúdo e na forma de 

implementação do projeto pedagógico.  

Com base nesta discussão, diversas pesquisas procuram identificar quais são as 

características da boa escola, das mais eficazes e daquelas que propiciam aos alunos 

melhores experiências para aquisição de habilidades cognitivas e para sua inserção crítica 

na sociedade moderna. Esse tipo de produção acadêmica ganhou mais destaque na Europa e 

nos Estados Unidos durante os anos 1950 e 1960. Nesse momento, houve um interesse 

especial dos países desenvolvidos pela questão do financiamento público em educação. 

Sendo assim, vários resultados de pesquisas começaram a defender a tese de que as escolas 

não eram capazes de modificar a realidade acadêmica de seus alunos, que seria em grande 

parte determinada pelos elementos extraescolares, isto é, pela realidade socioeconômica 

(SOARES, 2002). 

O grande exemplo desse tipo de abordagem é o Relatório Coleman. Esta pesquisa, na 

década de 1960, observou os resultados de 645 mil alunos em mais de três mil 

estabelecimentos escolares nos Estados Unidos e teve como principal conclusão que as 

variáveis relacionadas à escola não faziam grande diferença no desempenho dos estudantes. 

Essas pesquisas aplicavam como metodologia o modelo input-output (entrada-saída) e 

procuravam perceber se os recursos humanos, materiais e financeiros, somados às 

características dos alunos (as entradas), eram capazes de acrescentar algo aos seus 

resultados escolares (a saída). A escola permanecia como uma “caixa-preta”, na medida em 

que seus trabalhos internos, os processos que levavam aos resultados dos alunos e a 

organização de suas estruturas, eram ignorados. 

Na Sociologia da Educação vários estudos teóricos também se destacaram dentro desta 

discussão apresentando questionamentos importantes ao ideal republicano de escola 

pública, que considerava que o fim das desigualdades sociais se daria por meio da garantia 

na igualdade de acesso ao sistema escolar. As diferenças se dariam, segundo tal 

pensamento, somente pelos méritos individuais. Nesta corrente de pensamento, acreditava-

se que através da escola pública e gratuita o problema do acesso à educação seria resolvido, 

garantindo-se a igualdade de oportunidades para todos os cidadãos, ou seja, a concepção de 

justiça defendida é baseada no mérito, sendo que a escola seria considerada justa porque 

cada um nela obteria sucesso em função de seu trabalho e suas qualidades. Essa igualdade 

de oportunidades seria conseguida pela igualdade de acesso. O sistema educacional seria 

totalmente isento em relação à exclusão, de modo que todas as dificuldades viriam de fora, 

do capitalismo e do mercado. A exclusão social dos jovens decorreria, nessa visão, das 

relações de produção.  

Entre os estudos teóricos que criticaram a Escola Republicana merece destaque as 

análises de Pierre Bourdieu. Seus estudos demonstraram uma forte relação entre 
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desempenho escolar e origem social. As análises desenvolvidas por Bourdieu apontam a 

existência de um sistema de reprodução sociocultural que atribui uma função social 

importante para a escola por meio de relações que existem entre a seleção escolar e a 

estrutura de classes presente na sociedade. Dentro desta visão, elementos como o trabalho 

pedagógico realizado pelos docentes, o tipo de conhecimento transmitido e os critérios de 

avaliação são expressos de uma forma própria das categorias mais abastadas da sociedade, 

se configurando como algo estranho às crianças oriundas de meios desfavorecidos. 

No final dos anos 1970, essa corrente de pensamento passou a sofrer uma série de 

questionamentos, havendo desde estudos que consideraram que tais teorias não deixavam à 

escola qualquer espaço para a resistência e construção crítica - destacam-se aqui os estudos 

influenciados pelas teorias de Gramsci e, especificamente no caso brasileiro, estudos da 

pedagogia crítico-social relacionados aos movimentos de educação de base, que têm em 

Paulo Freire seu maior expoente, até as pesquisas que buscaram compreender os efeitos da 

escola no desempenho dos alunos.  

Este campo de análise, que busca uma compreensão dos processos internos das escolas 

que determinam a sua eficácia, ou seja, sua capacidade de interferir positivamente, por 

meio de políticas e práticas escolares, no desempenho dos alunos, passou a ser denominado 

como “escola eficaz”.  

A mudança de abordagem é destacada por alguns autores como resultante das 

transformações na concepção de justiça e na forma como a escola pode ou não ser 

considerada um espaço de promoção de justiça social. Assim, a discussão acerca da 

mudança na concepção de justiça e justiça escolar será abordada na primeira parte deste 

artigo. A centralidade das políticas de avaliação além da estruturação de modelos de 

prestação de contas e de responsabilização (accountability) serão os temas discutidos na 

segunda parte do texto. Por fim, a discussão se dá em torno da centralidade das políticas de 

avaliação como mecanismo de regulação sobre o trabalho docente. Para ilustrar esta 

discussão, serão apresentados dados da pesquisa "Trabalho Docente na Educação Básica no 

Brasil", coordenada pelo GESTRADO-UFMG.  

 
 
Mudanças da concepção de justiça e justiça escolar 
 

Conforme comentado anteriormente, observa-se uma mudança na abordagem acerca de 

quais elementos influenciam o desempenho dos alunos e que estão presentes na escola. 

Essa mudança de abordagem é destacada por alguns autores como uma mudança, também, 

na concepção de justiça e na forma como a escola pode ou não ser considerada um espaço 

de promoção de justiça social. Esta mudança mostra-se importante, uma vez que a justiça 

social vai deixando de ser aceita simplesmente como sinônimo de aplicação do princípio 

liberal de igualdade que ao ser questionado, passa a ter como demandas tanto o 

reconhecimento como a redistribuição.  

O processo de globalização e a maior integração transnacional levou a uma 

pluralização de horizontes valorativos e à politização de identidades e da diferença. Neste 
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novo cenário, o paradigma da redistribuição, apresentado por autores liberais modernos 

como John Rawls (1997), se mostra insuficiente para a sua compreensão, na qual há uma 

complexificação do contexto e, consequentemente, dos conflitos (gênero, raça, religião, 

cultura, línguas, etc.).  

A discussão acerca da justiça social, tanto em relação ao seu aspecto de igualdades e 

diferenças entre indivíduos ou grupos, quanto a sua natureza redistributiva ou de 

reconhecimento, deve ser feita tratando os elementos da discussão como conceitos 

interdependentes e não como opostos. Os aspectos emancipatórios das duas concepções 

seriam, assim, interligados em uma única estrutura compreensiva. A forma de interação 

entre as concepções é dada em um aspecto bidimensional de justiça, levando-se em 

consideração a igualdade social e o reconhecimento da diferença (FRASER e HONNETH, 

2003).  

O termo redistribuição é utilizado na tradição liberal por John Rawls entre outros. 

Nesta corrente de pensamento, a ênfase é dada à liberdade individual, sendo a base do 

igualitarismo característico dos regimes social-democratas. Para este autor, é necessário 

propor novas concepções de justiça que justifiquem a redistribuição socioeconômica. Já o 

termo reconhecimento, vem da filosofia hegeliana. Os adeptos dessa linha teórica acreditam 

que a subjetividade individual só ocorre em virtude do reconhecimento por outras 

subjetividades. Sendo assim, o reconhecimento das diferenças e a forma como estas são 

tratadas se mostram centrais para o entendimento das questões referentes à presença de um 

grau maior ou menor de justiça em um determinado arranjo social. Fraser (2001) apresenta 

estas duas categorias como fundamentais, sendo dimensões mutuamente irredutíveis de 

justiça, e que, como dimensões da justiça social, redistribuição e reconhecimento deveriam 

combinar seus aspectos emancipatórios sob um mesmo construto teórico, uma percepção 

bidimensional da justiça social.  

Esta mudança nas concepções de justiça social tem uma ligação direta com a 

concepção de justiça escolar, passando necessariamente pela discussão sobre meritocracia e 

igualdade de oportunidades, como podemos observar nas palavras de Dubet (2008: 10):  
 

É preciso, portanto, interrogar sobre o próprio modelo de justiça e sobre algumas 

de suas aporias submetidas à prova das realidades. Desse ponto de vista, defendo 

que a igualdade das oportunidades pode ser de uma grande crueldade para os 

perdedores de uma competição escolar encarregada de distinguir os indivíduos 

segundo seu mérito. Uma escola justa não pode se limitar a selecionar os que 

têm mais mérito, ela deve também se preocupar com a sorte dos vencidos. Ora, a 

igualdade das oportunidades no estado quimicamente puro não preserva 

necessariamente os vencidos da humilhação do fracasso e do sentimento de 

mediocridade. A meritocracia pode se tornar totalmente intolerável quando 

associa o orgulho dos ganhadores ao desprezo pelos perdedores. 

 

A igualdade meritocrática das oportunidades ocupa lugar central na discussão sobre 

justiça escolar. Por meio dela é designado um modelo de justiça que permite a cada 

indivíduo concorrer numa mesma competição sem considerar que as desigualdades 
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provenientes da sociedade determinem, de forma direta, suas oportunidades de sucesso e de 

acesso a qualificações obtidas na escola. A expectativa, com esta hierarquização dos alunos 

em função de seu mérito, é de que a igualdade das oportunidades elimine as desigualdades 

sociais.  
 

“Esse tipo de igualdade está no centro da justiça escolar nas sociedades 

democráticas, isto é, nas sociedades que consideram que todos os indivíduos são 

livres e iguais em princípio, mas que também admitem que esses indivíduos 

sejam distribuídos em posições sociais desiguais” (DUBET, 2008, p. 11).  

 

Ou seja, por meio da igualdade de oportunidades são produzidas as desigualdades 

justas, considerando os indivíduos fundamentalmente iguais e os diferenciando apenas pelo 

mérito como justificativa para as diferenças sociais que têm influência direta sobre as 

diferenças de performance escolar.  

Derouet (2002) destaca que o ideal de igualdade de oportunidades para os alunos de 

diferentes classes sociais tinha sua base em um compromisso que levava em consideração 

dois princípios: a exigência cívica de igualdade e a necessidade de operar uma seleção que 

preparasse a divisão do trabalho. Com o questionamento deste modelo nos anos de 1960, 

todos os princípios que ele tinha descartado voltaram à cena. Tal situação não se refere 

apenas à educação, sendo teorizada pelos trabalhos de Rawls (1997) em que se destaca uma 

variedade de referências presentes na sociedade e se define a democracia como um modo 

de governo que respeita essa pluralidade.  

O discurso que defende a igualdade das oportunidades e a valorização do mérito é 

característico das sociedades democráticas, uma vez que permite conciliar dois princípios 

fundamentais: o da igualdade entre os indivíduos e o da divisão do trabalho, necessários às 

sociedades modernas. Ou seja, enquanto as desigualdades decorrentes das diferentes classes 

sociais são injustas, a igualdade das oportunidades estabelece desigualdades justas, ao abrir 

a competição por diplomas e posições sociais à participação de todos. Este era um princípio 

presente na Escola Republicana e que se mostrou com o passar dos tempos, elitista, uma 

vez que a competição não se dava de forma igualitária e o sistema escolar privilegiava 

muito mais a manutenção de uma desigualdade de classes presente na sociedade. Como 

acentua Dubet (2008: 23): 
 

Desde o dia seguinte à Grande Guerra, o modelo do elitismo republicano foi 

criticado em nome da igualdade das oportunidades. (...) Mas, ao mesmo tempo, 

essa escola parecia justa porque permitia certa mobilidade social, porque 

promovia bolsistas, fazendo balançar a fatalidade dos destinos sociais presos 

unicamente ao nascimento. Ela trazia, portanto, promessas de justiça a um 

mundo social fundamentalmente desigual. Mas para realizar essas promessas era 

preciso substituir um elitismo republicano, fatalmente limitado, por uma 

verdadeira igualdade das oportunidades que permitisse a todos os alunos entrar 

numa mesma competição a fim de serem julgados unicamente em função de seu 

mérito. 
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Este princípio da igualdade das oportunidades e a seleção pelo mérito buscavam, 

portanto, legitimar as desigualdades de classe. Ou seja, muito mais do que uma sociedade 

mais igualitária, uma sociedade na qual as desigualdades tivessem sua origem somente no 

mérito das performances individuais. Esta passagem do elitismo republicano para o 

princípio da igualdade de oportunidades buscou mudar, de certa forma, o foco da 

competição. A seleção não se situa mais fora da escola, mas dentro do próprio percurso 

escolar. A questão das desigualdades de acesso é substituída, assim, pelas desigualdades de 

sucesso.  

No contexto latino-americano a situação é ainda um pouco mais complexa. Como 

afirma Quijano (2015) esta região foi dominada por um projeto exterior em que se 

desenvolveram os Estados nacionais como projeto e materialização do processo 

civilizatório moderno. Nesse processo justamente é que se desenvolveram, ainda que de 

forma muito desigual, os sistemas escolares latino-americanos à imagem e semelhança dos 

europeus. Para Puiggrós (2010), desde os seus primórdios, nas sociedades latino-

americanas as divisões sociais têm tido relação com os cortes étnicos, sexuais, lingüísticos 

e geracionais que estiveram na base da construção das nossas repúblicas, resultando em um 

sistema injusto de distribuição dos bens e que fazem com que o acesso que proclamaram as 

revoluções liberais, ainda segue pendente pelo seu insuficiente cumprimento para os setores 

populares. 

Seria o reconhecimento de que a noção de igualdade é insuficiente para atender às 

crescentes demandas pelo sistema escolar, tanto no contexto europeu, onde foi 

desenvolvido de forma matricial esse sistema, quanto em outras realidades, o que faz 

emergir a busca pela equidade no debate sobre a escola como espaço de promoção da 

justiça social. Esse debate, que tem início com o movimento surgido na década de 1960, 

demonstrou que as políticas de igualdade com planejamento central se mostraram 

ineficientes. Nesse sentido, passou-se a apoiar a ideia de que a igualdade seria alcançada 

pelo reconhecimento das diferenças. Derouet (2009), referindo-se à realidade francesa 

explica que: 
 

Desenvolveu-se a tomada de consciência de que a sociedade francesa se tornava 

pluriétnica e pluricultural; nesse caso, alterava-se a natureza da reivindicação de 

justiça. Tratava-se não tanto de alcançar um objetivo de igualdade e de 

mobilidade, eventualmente baseado em políticas compensatórias e em 

desigualdades seletivas, mas de reconhecer as diferenças (DEROUET, 2009, p. 

52). 

 

O que se observou, no entanto, é que a distribuição das carreiras e das performances 

escolares dos alunos permaneceu muito desigual, com sua estrutura continuando a refletir, 

de certo modo, as desigualdades sociais, como demonstra Dubet (2008, p. 33):  
 

De fato, na escola democrática de massa não são mais as desigualdades sociais 

que selecionam os alunos fora de sua escolarização: desde então são os próprios 
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mecanismos escolares, as notas e as decisões de orientação que fazem o 

“trabalho sujo”. De fato, a escola não é mais percebida como um refúgio de 

justiça num mundo injusto. (...) em outras palavras, as consequências sociais dos 

fracassos e dos êxitos escolares não param de aumentar com a promoção do 

princípio da igualdade meritocrática das oportunidades e do acesso de todos aos 

estudos. 

 

Seria, de certo modo, uma substituição do ideal de justiça pelo ideal de igualdade. Mas 

o que é destacado por Derouet (2002) é que todo questionamento sobre as desigualdades é 

um elemento a ser discutido nos trabalhos contemporâneos, no que se refere à pluralidade 

das definições de justiça. 
 

A segunda explosão escolar dos anos de 1980 visa à igualdade, tanto quanto a 

dos anos de 1960, mas ela desenvolve-se num contexto diferente e a definição de 

igualdade diversificou-se. Já não há mais um consenso em torno de uma 

definição única de Bem Comum como pôde existir acerca do objetivo de 

igualdade de oportunidades (DEROUET, 2002, p. 13 e 14). 

 

Nesta perspectiva, o fato dos alunos entrarem numa competição, uma vez que são 

considerados iguais em princípio, demonstra uma crueldade subjetiva da meritocracia a 

partir do momento em que os fracassos inerentes desta competição são atribuídos às 

performances individuais. A orientação se dá pelo fracasso, em que o aprendizado do aluno 

não tem sua orientação em função de suas incompetências e da distância que o separa de 

um modelo de excelência.  
 

A igualdade de oportunidades e o mérito são ficções ainda mais indispensáveis 

quando estabelecem uma regra de justiça, de distribuição desigual dos 

indivíduos em função de suas performances e do uso que eles fazem de sua 

liberdade. Esta necessidade ética é acompanhada de uma necessidade mais 

funcional quando a performance e o mérito também se tornam modos de 

regulação e de controle social (DUBET, 2008, p. 51). 

 

É o que ressalta Van Zanten (2005), quando afirma que essa demanda por 

reconhecimento leva as escolas a uma espécie de competição. Esta competição se daria não 

tanto para melhorar a produtividade interna, mas para manter uma posição do 

estabelecimento educacional. 

Os resultados dos exames de avaliação são utilizados como instrumentos de 

comparação entre sistemas de ensino por organismos internacionais, sendo a qualidade e a 

eficácia do sistema de ensino medidas pelos resultados obtidos pelos alunos. Aumenta-se, 

com isso, a pressão sobre os países com base nas conclusões dos estudos internacionais. 

Tais comparações são usadas como argumento para se criticar sistemas educativos 

nacionais e justificar mudanças de políticas educacionais.  

O papel da eficácia nesse contexto é destacado por Derouet (2010, p. 1007),  
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No projeto de igualdade de chances, a busca pela eficácia é considerada uma 

coerção externa com a qual é melhor pactuar. A segunda modernidade 

considerou a obrigação de resultados uma parte da definição da justiça. É um 

aspecto da obrigação de prestar contas: prestar contas ao Estado e ao 

contribuinte pelo dinheiro gasto, prestar contas aos usuários pela qualidade dos 

serviços que lhes são propostos, etc. 

 

O autor destaca, ainda, que a partir desse debate as organizações internacionais 

apresentaram como solução passar do ideal de igualdade de oportunidades para a busca por 

igualdade de resultados. 
 

O sentido do termo avaliação, em particular, evoluiu consideravelmente: em vez 

de avaliar os efeitos de uma política de igualdade das oportunidades, tratava-se 

de construir os instrumentos de um monitoramento nacional para conservar o 

controle de um sistema educacional desconcentrado e parcialmente 

descentralizado. Tratava-se, também, de desenvolver uma cultura da avaliação, 

ou seja, fornecer os recursos indispensáveis para que os atores da base fossem 

capazes de avaliar os efeitos de sua ação, além de retificar as lacunas 

encontradas. Tal tarefa correspondia, por um lado, à nova definição que as 

organizações internacionais preconizavam para o ofício de docente – o 

profissional reflexivo; por outro, ao incremento dos direitos da família. Portanto, 

a preocupação com a igualdade substituída pelo enfoque no gerenciamento, 

incluindo certa dimensão consumista (DEROUET, 2009, p. 43). 

 

O ideal da igualdade ainda permanece presente como parte constitutiva da consciência 

democrática. O aumento das desigualdades deve ser evitado para não colocar em risco a 

coesão social. Derouet (2010, p.1004) chama a atenção para uma mudança na postura e no 

papel do Estado:  
 

Ao contrário do que, por vezes, se deplora, essa organização não corresponde a 

um declínio do Estado. Este se desengaja, obviamente, de certas obrigações que 

lhe costumavam caber: a pressão fiscal acarreta a deslocalização das atividades e 

dos empregos. Os governos buscam, portanto, transferir parte dos gastos em 

educação para as coletividades locais e as famílias, mas esse movimento 

constitui apenas um aspecto das evoluções em andamento. A obrigação de 

resultados leva à implementação de dispositivos que reforçam o poder dos 

Estados, mesmo se desloca seus lugares de exercícios ao passar, nos países de 

tradição centralizada, do controle a priori à avaliação a posteriori . 

 

A expressão Estado gerencial passou a descrever essa nova forma de gestão, na qual a 

centralidade na obrigação de se alcançar determinados resultados leva a dinâmica do 

sistema a um modelo de concorrência entre estabelecimentos, em que fatores como a 

remuneração dos docentes depende do desempenho dos alunos.  

Ocorre uma diversificação das concepções de justiça, em que a busca pelo objetivo 
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principal da igualdade é substituída por uma concepção mais ampla, que envolve o 

reconhecimento das diferenças, a obrigação de se prestar contas e a obrigação de se 

alcançar determinados resultados.  

 
 
A centralidade das políticas de avaliação 
 

As políticas educacionais nas últimas décadas têm atribuído grande ênfase à eficiência 

dos sistemas escolares, medida primordialmente por meio dos resultados em exames de 

avaliação do desempenho dos alunos. Ou seja, mesmo que se tenha passado por um 

processo de descentralização que proporcionou mais autonomia às escolas, a regulação dos 

sistemas educacionais se manteve centralizada por meio de mecanismos tais como os 

sistemas de avaliação.  

A adoção de políticas de avaliação está cada vez mais presente no campo da educação, 

sendo justificada por diferentes discursos. Afonso (2010) destaca que tais discursos são 

muito diversificados e contraditórios; vão desde um enfoque ideológico do controle e 

vigilância sobre os sujeitos, os métodos e os conteúdos a serem utilizados na educação - 

passando pelas referências à competitividade econômica, tais como a eficácia e eficiência 

dos sistemas educativos, a busca por melhorias da qualidade da educação, das 

performances e dos resultados escolares, bem como o direito à informação dos cidadãos 

contribuintes - chegando ao suporte a estratégias de comparação entre sistemas 

educacionais baseadas em rankings de excelência, à livre escolha dos pais e ao mercado e 

quase-mercado de serviços educativos, além da estruturação de modelos de prestação de 

contas e de responsabilização (accountability). Tais perspectivas mostram elementos de 

uma tendência generalizada em relação à centralidade dada aos sistemas de avaliação, 

demonstrando que as escolas públicas, nesta perspectiva, são submetidas a fortes pressões 

externas, tanto por parte do Estado, quanto por parte da sociedade em geral.  

Hypólito (2010) destaca que estas mudanças vão além de um novo modo de se 

organizar a economia em um contexto de expansão global da sociedade capitalista, com a 

ampliação do mercado. “Significa mais do que isso, pois implica o desenvolvimento de um 

modelo gerencial que deve penetrar nas instituições com a lógica de criação de um 

determinado modo de ser, centrado na ideia de consumo e de autonomia do sujeito, como 

um consumidor, apto para escolher autonomamente” (HYPÓLITO, 2010, p. 1340). A 

análise proposta por este autor é feita com base em três categorias principais, a saber: o 

mercado, a gerência e a performatividade. 

Sobre o mercado, entende-se as relações entre educação e mercado, transformando a 

escola em um produto atrativo de acordo com regras próprias de mercado. Aliado a isso se 

tem a introdução dessa lógica do mercado no interior das escolas, que se dá por meio de 

intervenções pedagógicas baseadas em parcerias público-privadas, como a terceirização de 

serviços, por exemplo. É fundamental nessa dimensão a consciência consumista que se 

desenvolve na comunidade escolar, em que o pais e os próprios alunos tomam a oferta 

educativa como questão de mercado exercendo uma pressão consumista sobre os 
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professores. (Meurieu, 2004)  

Já a categoria relacionada à gerência refere-se à implantação de uma nova gestão 

pública baseada em um modelo gerencialista, que procura introduzir modelos de gestão 

utilizados em empresas capitalistas que têm como base a eficiência e os resultados, como 

padrão de administração da educação e da escola. Apesar de a transferência de modelos 

empresariais para a administração da educação não ser uma novidade, aliás ela é 

determinante desta sub-área de estudos, a novidade nesse processo é a adoção de um 

modelo mais flexível com os processos de descentralização e ampliação da autonomia 

trazidos pelas reformas de Estado das últimas décadas em boa parte do mundo, que 

pressupõem maior engajamento da sociedade, inclusive do setor privado, na obtenção dos 

resultados pretendidos.  

A performatividade é apresentada po r Hypólito como uma categoria que deve ser 

observada já que ela 
 

(...) gera os efeitos de terror sobre as professoras e os professores, equipes 

diretivas e sociedade, por meio da neurose da accountability (prestação de 

contas ou, ainda, responsabilização). É uma performatividade baseada na 

qualidade, na padronização e na avaliação, principalmente externa e em larga 

escala (HYPÓLITO, 2010, p. 1341). 

 

A performatividade torna-se fundamental na medida em que se reforça o processo de 

descentralização da gestão educacional trazido pelas reformas educacionais, atribuindo um 

papel mais central à gestão na escola, ao mesmo tempo em que o controle por parte do 

governo se dá de forma centralizada, por meio de sistemas de avaliação de desempenho e 

estabelecimento de metas a serem cumpridas. De acordo com Ball (2004, p. 1116): 
 

A performatividade desempenha um papel crucial nesse conjunto de políticas. 

Ela funciona de diversas maneiras para “atar as coisas” e reelaborá-las. Ela 

facilita o papel de monitoramento do Estado, “que governa à distância” – 

“governando sem governo”. Ela permite que o Estado se insira profundamente 

nas culturas, práticas e subjetividades das instituições do setor público e de seus 

trabalhadores, sem parecer fazê-lo. Ela (performatividade) muda o que ele 

“indica”, muda significados, produz novos perfis e garante o “alinhamento”. Ela 

objetifica e mercantiliza o trabalho do setor público, e o trabalho com 

conhecimento (knowledge-work) das instituições educativas transforma-se em 

“resultados”, “níveis de desempenho”, “formas de qualidade”. 

 

A performatividade surge como uma forma indireta de governar, ou um governo feito à 

distância, substituindo a intervenção pela definição de objetivos, prestação de contas e 

comparação. As avaliações chamam a atenção pública para os seus resultados de 

desempenho, sendo a estratégia focada nos resultados e não nas complexidades do processo 

de ensino/aprendizagem. Essa publicização dos resultados leva à discussão acerca do outro 

conceito aqui já citado, o accountability. 
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Conforme destacado por Afonso (2009), o conceito de accountability é, em geral, 

polissêmico, sendo associado a três dimensões essenciais autônomas, mas fortemente 

articuladas (ou articuláveis): a avaliação, a prestação de contas e a responsabilização. A 

relação entre as dimensões se dá a partir do momento em que a avaliação pode ser utilizada, 

entre outros objetivos e funções, como condição essencial para o desenvolvimento de 

processos de prestação de contas e de responsabilização. A prestação de contas, vista como 

uma forma de se explicar e justificar o que é feito, como é feito e porque é feito, leva, em 

muitos casos, ao desenvolvimento de formas ou processos de avaliação.  

A ideia apresentada pelo autor demonstra o que ocorre com essa centralidade das 

políticas de avaliação. Nos países capitalistas ocidentais, as políticas de avaliação, de 

prestação de contas e de responsabilização (accountability) alcançaram graus de 

centralidade e legitimação tão enfáticos que passaram a se tornar imunes às concepções 

político-ideológicas dos governos, como se tais políticas se situassem acima das realidades 

culturais, políticas, econômicas e educacionais nacionais.  

A utilização de avaliações externas baseadas em testes padronizados foi uma marca de 

governos de cunho neoliberal na gestão dos sistemas educativos. A crítica presente em tais 

governos acerca da ineficiência do Estado acabou por gerar diferentes formas de 

privatização. Além da transferência de propriedade de setores estatais para a iniciativa 

privada, outra forma de privatização se deu pela adoção de mecanismos de gestão presentes 

na lógica de mercado em setores de propriedade estatal. A privatização se dá, nesses casos, 

não pela transferência de propriedade, mas pela inserção de concepções privadas de gestão. 

A noção de quase-mercado surge para definir esta ideia, que se diferencia do mercado 

propriamente dito, sendo implantada no setor público sob a justificativa de promoção de 

melhorias. 

No caso da educação, as políticas de avaliação são um exemplo claro desta concepção, 

principalmente quando associadas a incentivos financeiros. Estes testes foram usados como 

uma estratégia introdutória de medidas de privatização e de lógicas de quase-mercado em 

educação, bem como para um aumento do controle central do Estado e, em decorrência 

disso, verifica-se a indução de formas ou modelos de accountability em educação 

compatíveis com os instrumentos de avaliação.  

As políticas avaliativas, nesse sentido, foram fundamentais para a introdução de 

mecanismos de mercado na educação. Mas o que autores como Dale (1994), Barroso 

(2005) e Afonso (2009) ressaltam é que essa introdução de mecanismos de mercado na 

educação refere-se a uma liberalização no interior do sistema educativo, com a introdução 

de elementos de quase-mercado, em que o Estado assume novas formas de combinações de 

financiamento e regulação da educação, diferentes das tradicionais assumidas 

exclusivamente pelo Estado. Mas a adoção de tais mecanismos na educação, ao contrário 

do que ocorreu em outros setores, acabou por atribuir ao Estado um papel maior, e não 

necessariamente um papel secundário. É importante ressaltar que, além disso, a introdução 

desses mecanismos de mercado passou a ser um ponto de convergência encontrado em 

tradições nacionais e tipos de governo diferentes, com a preocupação em se assegurar o 

exercício do controle por meio do accountability. 
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Um sistema formal de accountability, nesta perspectiva, busca mensurar padrões de 

resultados prevendo determinadas consequências quando se atinge ou não essas respostas, o 

que justifica o fato de a informação ser quantitativa, bem como o emprego de métodos 

padronizados de mensuração. Assim, as formas adotadas de accountability em educação 

têm sido estruturadas com fundamento predominantemente nos resultados dos testes 

padronizados de avaliações externas, uma vez que se relacionam de forma evidente com a 

consolidação do chamado Estado-avaliador e com a adoção de um modelo de gestão 

pública em que a definição prévia de objetivos e metas, bem como sua mensuração e 

quantificação, são aspectos centrais. O modelo de accountability foca, basicamente, no 

recolhimento e publicização das informações baseadas nos testes padronizados, em que os 

resultados acadêmicos dos alunos acabam por se tornar, também, o critério fundamental 

para a avaliação das escolas e dos próprios professores.  

A utilização destes testes estabelece uma noção operativa de qualidade, com a criação 

de indicadores que acabam por simplificar o processo educativo, em que se considera, 

apenas, aquilo que é avaliável, deixando de lado outros fatores presentes na escola. É o que 

ressalta Perrenoud (2003, p. 13): 
 

A escola só pode avaliar, no cotidiano, aquilo que ela grosso modo ensinou, 

enquanto as avaliações externas em larga escala medem o nível de domínio 

daquilo que se reputa ter sido ensinado em todas as escolas a partir do currículo 

formal. Fiéis aos textos, tais avaliações não levam em conta a realidade 

diversificada do ensino e do trabalho escolar. 

 

Essa padronização acaba, dentro dessa perspectiva, por direcionar o currículo para 

conteúdos mais facilmente mensuráveis e comparáveis. Afonso (2009) ressalta que esse 

padrão de avaliação adotado nos sistemas educativos não é independente das concepções 

sobre o trabalho dos professores, trazendo consequências diretas para os docentes e as 

escolas.  

 
 
O Trabalho Docente e a regulação educacional 
 

O desenvolvimento de políticas públicas de educação com grande ênfase nos sistemas 

de avaliação traz em seu bojo um alto grau de responsabilização dos professores pelos 

resultados alcançados nos sistemas escolares, como já afirmado. Principalmente aquelas 

assentadas sobre o desempenho dos alunos como critério de avaliação das escolas e 

docentes que, além de introduzir fatores de mercado no sistema educativo, por meio da 

criação de rankings de escolas e utilização dos resultados dos testes padronizados como 

critério para a alocação diferenciada de recursos, depositam a responsabilidade sobre os 

professores. 

Tais políticas foram desenvolvidas em um contexto de crise da modernidade e de suas 

instituições tradicionais, dentre elas, o Estado e a escola que se relaciona com a mudança de 
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seu papel à medida que vai se estendendo sua cobertura. Tenti Fanfani (2007) chama 

atenção para o fato de se atribuir um caráter multifuncional à escola. A escola passa a 

atender demandas diversas e até mesmo contraditórias, que não correspondem à qualidade 

dos recursos que ela possui. A consequência disso, segundo o autor, é uma decepção e um 

desencanto social a respeito da escola, uma vez que a sociedade tende a esperar mais do 

que ela é capaz de produzir. Este processo leva a uma sensação de decepção e mal estar no 

corpo docente, que se configura como agente central da escola.  

Conforme destacado anteriormente, no debate acerca da escola como espaço de 

promoção da justiça social, nesse contexto, assiste-se ao enfraquecimento da noção de 

igualdade como critério de justiça e a emergência da equidade, como principio de que pelo 

reconhecimento das diferenças se alcançaria a igualdade (DEROUET, 2009). Esse processo 

levou a uma inclusão da diversidade na escola, o que pode ser observado pela adoção de 

políticas compensatórias e programas sociais focalizados a públicos mais específicos. Isso 

acarreta uma dificuldade acerca do que seria a qualidade na educação, uma vez que 

proporciona mudanças que possuem uma tendência à flexibilização, ao mesmo tempo em 

que ganham centralidade os exames externos de avaliação que reduzem as medidas de 

desempenho a conteúdos mais específicos.  

Outro aspecto destacado por Tenti Fanfani (2007) é que a maior parte das políticas de 

profissionalização docente, adotadas juntamente com as reformas dos anos 1990, se 

inspirou mais na racionalidade técnica e instrumental do que na racionalidade orgânica. A 

maioria destas ações propôs critérios de autonomia e accountability por parte dos docentes. 

Critérios estes associados à adoção de um conjunto de dispositivos de medição da 

qualidade da aprendizagem por meio de avaliações sistêmicas. Tais mecanismos reforçaram 

o controle externo sobre o trabalho dos docentes. 

Estas avaliações se configuram como um importante instrumento de regulação sobre o 

trabalho docente, uma vez que responsabilizam os professores pelo desempenho dos alunos 

(Lessard, 2006; Maroy, 2006; Barroso, 2005). Lessard (2006) chama a atenção para um 

modelo de regulação na educação de caráter econômico-burocrático. Tal modelo, segundo 

o autor, relaciona-se com a exigência de resultados no campo das políticas educacionais, 

sendo operacionalizado por meio de indicadores quantitativos e de acompanhamento do 

desempenho dos alunos, dos professores, das escolas e até mesmo dos sistemas 

educacionais locais e nacionais. O modelo, conforme destaca Lessard, associa, de diversas 

maneiras, a alocação de recursos aos resultados alcançados, construindo metas de 

desempenho a serem atingidas, o que tem repercussão direta sobre os docentes. 
 

Nesse modelo, a relação entre os professores e a sociedade é caracterizada pela 

suspeita de ineficácia ou de incompetência, ou até pela desconfiança a respeito 

destes últimos, desconfiança que exige um acompanhamento rigoroso do 

trabalho docente. Essa desconfiança só pode ser dissipada pela demonstração de 

um valor agregado dos professores considerados não só individualmente mas 

como um grupo pertencente a um estabelecimento (LESSARD, 2006, p. 148). 
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Outro aspecto da centralidade na avaliação externa e sistêmica é ressaltado por Apple e 

Jungck (1992), se referindo à realidade dos professores dos Estados Unidos na década de 

1980, mas que apresenta semelhanças com o que ocorre em diversos países, inclusive no 

Brasil. Para esses autores, a introdução dessa modalidade de avaliação externa tem impacto 

direto sobre a autonomia dos professores e sua prática, uma vez que garante, de forma 

explícita, direcionamento e controle por meio de pressões sobre os professores, para que 

sejam ensinados meramente os conteúdos dos testes padronizados. Assim, o processo de 

avaliação externa acaba por promover uma intensa desprofissionalização da função 

docente. O professor, de certa forma, deixa de ser “dono” dos seus próprios atos, perde 

autonomia profissional e transforma-se em um instrumento para se alcançar objetivos que 

são impostos de fora para dentro (APPLE e JUNGCK, 1992, p. 135). 

Aliado a isso, tem-se o fato de que as reformas educacionais que ocorreram a partir da 

década de 1990, no Brasil, muito mais do que uma reestruturação na organização da 

educação promoveram, mudanças na configuração do trabalho do professor na escola, na 

medida em que repercutem sobre a organização escolar, gerando, com isso, uma 

reestruturação do trabalho pedagógico (OLIVEIRA, 2005) .  

Conforme destaca Oliveira (2009 p. 352), estas exigências foram sendo incorporadas à 

legislação educacional; 
 

A LDB n. 9.394/96, nos seus artigos 12, 13 e 14, dispõe sobre as competências 

dos estabelecimentos de ensino e dos docentes e, ainda, sobre a gestão 

democrática, reforçando tais tendências e demonstrando que no plano legal o 

trabalho docente não se restringe à sala de aula, mas que ele contempla ainda as 

relações com a comunidade, a gestão da escola, o planejamento do projeto 

pedagógico, a participação nos conselhos, entre outras funções. Assim, podemos 

considerar que houve uma dilatação, no plano legal, da compreensão do que seja 

o pleno exercício das atividades docentes. 

 

Observa-se, portanto, que o trabalho do professor nos dias atuais não se limita somente 

ao espaço da sala de aula, correspondendo também à gestão da escola, em que os 

professores passam a participar do planejamento, da elaboração de projetos, da discussão 

coletiva do currículo e da avaliação. Estas tarefas à parte das atividades pedagógicas 

representam um acúmulo de responsabilidades para o trabalho dos professores.  

Percebe-se, assim, uma tendência à multifuncionalidade na atuação profissional 

docente; as contingências situacionais e emergenciais que envolvem a escola ocupam 

grande parte do seu tempo de atuação, fazendo com que o docente tenha que assumir uma 

variedade de papéis e atividades diferenciadas. Este acúmulo de funções impede uma 

prática refletida, profundamente articulada com a prática social, afastando-os cada vez mais 

do foco no trabalho pedagógico. Além disso, a centralidade dada aos resultados da 

avaliação externa, centrada no desempenho dos alunos acaba por responsabilizar o 

professor pelo sucesso ou fracasso do sistema educacional, conforme destacado por Afonso 

(2009) ao colocar a avaliação em debate. 
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Também interessa discutir as diferentes modalidades de avaliação quando se 

vive uma época em que os professores são culpabilizados pelos resultados dos 

alunos e dos sistemas educativos. De fato, a imputação de responsabilidades aos 

professores tem sido, em diferentes propostas de reforma, a estratégia mais 

frequente para justificar o que se considera ser a má situação do ensino das 

escolas (AFONSO, 2009, p. 43). 

 

Nesse sentido, as formas de avaliação externa do desempenho escolar, com base nos 

resultados dos alunos em testes padronizados, adotadas em diferentes países e sistemas 

educativos, não podem ser tratadas como independentes das concepções sobre o trabalho 

dos professores, das condições infraestrturais das escolas e do contexto social dos seus 

alunos. Por isso, faz sentido que estes sistemas de avaliação sejam discutidos e 

problematizados de forma articulada com a autonomia dos docentes e das escolas na sua 

relação com seu entorno. 

 
 
Alguns dados para ilustrar a discussão 
 

Nesta sessão serão apresentados alguns dados da pesquisa  "Trabalho Docente na 

Educação Básica no Brasil" (TDEBB). Essa pesquisa é desenvolvida pelo Grupo de 

Estudos sobre Política Educacional e Trabalho Docente (GESTRADO) da Faculdade de 

Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, em cooperação técnica com o 

Ministério da Educação. A investigação primeira ocorreu simultaneamente em sete estados 

brasileiros, a saber, Minas Gerais, Santa Catarina, Goiás, Rio Grande do Norte, Paraná, 

Espírito Santo e Pará, envolvendo universidades públicas desses estados. A coleta de dados 

se deu no ano de 2009, com a construção efetiva do banco de dados em 2010. Em 2012 e 

2013 foi incluído um oitavo estado na pesquisa, Pernambuco. O objetivo dessa pesquisa é 

analisar o trabalho docente nas suas dimensões constitutivas, identificando seus atores, o 

que fazem e em que condições ocorre seu trabalho nas instituições de Educação Básica 

(creche, pré-escola e escola). 

As análises aqui apresentadas serão desenvolvidas com base nas questões relativas à 

percepção dos professores sobre as influências das políticas de responsabilização sobre o 

seu trabalho, intensificação do trabalho docente e mudanças no perfil dos alunos. Serão 

apresentados de forma separada os dados dos sete estados e do estado de Pernambuco, por 

se tratar de dados coletados em momentos distintos. 

Conforme já mencionado, diversos estudos e pesquisas desenvolvidas sobre o tema 

demonstram uma tendência generalizada em relação à centralidade dada aos sistemas de 

avaliação, demonstrando que as escolas públicas, nesta perspectiva, são submetidas a fortes 

pressões externas, tanto por parte do Estado, quanto por parte da sociedade em geral. Esta 

centralidade atribuída à avaliação está presente também entre os docentes, o que se pode 

observar pelo fato de 91,4% dos docentes dos sete estados pesquisados considerar que o 

trabalho dos professores deve ser avaliado. No caso de Pernambuco, esse percentual é ainda 
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um pouco maior, 93,6%.  

Quando questionados sobre quem deve avaliar o trabalho dos professores, é possível 

notar mais uma vez a presença desta cultura de avaliações externas, como se observa no 

gráfico 1 a seguir, em que tanto nos sete estados quanto em Pernambuco aparecem com 

percentual baixo de formas de avaliação como pelos pares, por exemplo.  

 

GRÁFICO 1 – Quem deve avaliar o trabalho do professor 

 
Fonte: Elaboração dos autores com dados do GESTRADO, Pesquisa Trabalho Docente na Educação 

Básica no Brasil, 2010 e 2013.  

Nota: A diferença nos percentuais das respostas entre os sete estados e Pernambuco se dá por alterações 

na forma como a pergunta foi elaborada nos dois momentos. 

 

Outros aspectos relacionados à centralidade das políticas de avaliação e sobre a 

responsabilização dos docentes pode ser percebida também no gráfico 2, onde os docentes 

identificam a ocorrência dos enunciados em sua unidade educacional. O aumento das 

exigências sobre o trabalho dos docentes em relação ao desempenho dos alunos é percebido 

por 60,8% dos docentes dos sete estados. Em Pernambuco, 53,6% dos entrevistados 

percebem competição entre as escolas para conseguir melhores índices de qualidade. 
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GRÁFICO 2 – Percepção dos professores sobre a ocorrência dos enunciados na 

unidade educacional em que trabalham 

 
Fonte: Elaboração dos autores com dados do GESTRADO, Pesquisa Trabalho Docente na 

 

A percepção dos professores sobre a intensificação do seu trabalho também fica clara 

pelos enunciados presentes no gráfico, onde 67,3% dos professores dos sete estados 

percebem a incorporação de novas funções e responsabilidades, enquanto 50,1% dos 

professores de Pernambuco observam ampliação da sua jornada de trabalho. 

 
 
Considerações finais 
 

Não há dúvidas que a ampliação da concepção de justiça para além da noção de 

redistribuição e a inclusão da noção de reconhecimento tem tido impacto direto sobre a 

concepção de justiça escolar, ou o papel da escola como entidade de promoção da justiça 

social. Como se pôde ver ao longo do texto, a perspectiva de promoção da justiça com foco 

principal na igualdade é substituída pela noção de equidade. Tal mudança tem um efeito 

importante sobre os sistemas de ensino, uma vez que o princípio da igualdade de acesso é 

deslocado para o da igualdade de resultados. A centralidade das políticas de avaliação por 

meio da adoção de testes padronizados representa não somente a concretização de um 

modelo gerencial de gestão da educação com foco em resultados e metas, mas também a 

discussão acerca da diversificação de concepções de justiça. Nessa discussão o 
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reconhecimento das diferenças caminha lado a lado com a obrigação de alcançar resultados 

e metas, bem como de prestação de contas diante da sociedade, o que resulta em orientação 

ambivalente ou mesmo contraditória na condução das políticas educativas na atualidade.  
 

 

Referências bibliográficas 

 

AFONSO, A. J. Políticas educativas e autoavaliação da escola pública portuguesa: apontamentos de uma 

experiência. Est. Aval. Educ., São Paulo, v. 21, n. 46, p. 343-362, maio/ago. 2010. 

AFONSO, A. J. Avaliação educacional: Regulação e emancipação: Para uma sociologia das políticas 

avaliativas contemporâneas. São Paulo: Cortez, 2009. 

APPLE, M. e JUNGCK, S. You don’t have to be a teacher to teach this unit: teaching, technology and control 

in the classroom. In: Fullan, M. G. e Hargreaves, A. (orgs.). Understanding Teacher Development. 

London, Cassell, 1992. 

BALL, S. Performatividade, Privatização e pós-Estado de Bem-Estar. Educ. Soc. v. 25 n. 

89 Campinas set./dez. 2004. 

DALE, R. “A promoção do mercado educacional e a polarização da educação”. Educação, Sociedade & 

Culturas nº2, pp. 109-139, 1994. 

DEROUET, J. Crise do projeto de democratização da educação e da formação ou crise de um modelo de 

democratização? Algumas reflexões a partir do caso francês (1980-2010). Educ. Soc. v. 31 n. 112, 

Campinas jul./set. 2010. 

______. Entre a recuperação dos saberes oriundos da crítica e a construção dos padrões do “management” 

liberal: pesquisa, administração e política na França de 1945 a 2005. In: FERREIRA, E. B. e OLIVEIRA, 

D. A. (Orgs.). Crise da escola e políticas educativas. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2009. 

______. A sociologia das desigualdades em educação posta à prova pela segunda explosão escolar: 

deslocamento dos questionamentos e reinício da crítica. Revista Brasileira de Educação. n. 21, 

set./out./Nov. /dez. 2002. 

DUBET, F. O que é uma escola justa?: A escola das oportunidades. São Paulo, Cortez, 2008. 

FRASER, N. e HONNETH, H. Redistribution or recognition?: A political-philosophical Exchange. 

London, Verso, 2003. 

FRASER, N. Da redistribuição ao reconhecimento? Dilemas da justiça na era pós-socialista. In: SOUZA, J. 

(Org.). Democracia hoje: novos desafios para a teoria democrática contemporânea. Brasília: Editora 

Universidade de Brasília, 2001. 

HYPOLITO, A. M. Políticas curriculares, Estado e regulação. Educ. Soc., Campinas, v. 31, n. 113, p. 1337-

1354, out.-dez. 2010. 

LESSARD, C. Regulação múltipla e autonomia profissional dos professores: Comparação entre o Quebec e o 

Canadá. Educação em Revista, Belo Horizonte, v. 44. p. 143-163. dez. 2006. 

MAROY, C. Convergências e divergências dos modos de regulação numa perspectiva européia. In: 

BARROSO, J. (Org.). A regulação das políticas públicas de educação: espaços, dinâmicas e actores. 

Lisboa: Educa Autores, 2006. 

MEIRIEU, P. L'école entre la pression consumériste et l'irresponsabilité sociale. In: LESSARD, C. ; 

MERIEU, P. L'obligation de résultats en éducation. Québec (Canada): Les Presses de l'Université Laval, 

2004.  

OLIVEIRA, D. A. e ASSUNÇÃO, A. A. Intensificação do trabalho e saúde dos professores. Educação e 

Sociedade, V. 30, n. 107, Mai/ago. 2009. 



 
DALILA A. OLIVEIRA e TIAGO A. da S. JORGE 
 
 

 
364 

OLIVEIRA, D. A. Regulação das políticas educacionais na América Latina e suas consequências para os 

trabalhadores docentes. Educação e Sociedade, V. 26, n. 92, Out. 2005. 

______. A As reformas educacionais e suas repercussões sobre o trabalho docente. In: OLIVEIRA, D. A. 

(org.). Reformas educacionais na América Latina e os trabalhadores docentes. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2003. 

PERRENOUD, P. Sucesso na escola: Só o currículo, nada mais que o currículo. Cadernos de Pesquisa, n. 

119, julho/ 2003.  

PUIGGRÓS, A. Avatares y resignificaciones del derecho a la educación en América Latina. In: Docência. 

Año XV, no. 40. Santiago de Chile: Colégio de Profesores, mayo, 2010. 

QUIJANO, A. Cuestiones y Horizontes: De la Dependencia Histórico-Estructural a la 

Colonialidad/Descolonialidad del Poder. Buenos Aires: CLACSO, 2014. 

RAWLS, J. Uma teoria da justiça. São Paulo, Martins Fontes, 1997. 

SOARES, J. F. Escola Eficaz: Um estudo de caso em três escolas da rede pública do estado de Minas Gerais. 

Belo Horizonte, GAME/FAE/UFMG, 2002. 

TENTI FANFANI, E. Consideraciones sociológicas sobre profesionalización docente. Educ. Soc., Campinas, 

vol. 28, n. 99, p. 335-353, maio/ago. 2007. 

VAN ZANTEN, A. Efeitos da concorrência sobre a atividade dos estabelecimentos escolares. Cadernos de 

Pesquisa, v. 35, n. 126, p. 565-593, set./dez. 2005. 

 

 

Correspondência 

 
Dalila Andrade Oliveira – Professora Titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas 

Gerais, Pesquisadora 1A do CNPq, Coordenadora do GESTRADO/UFMG e da REDESTRADO 

Latinoamericana. 

E-mail: dalilaao@gmail.com 

 

Tiago Antônio da Silva Jorge – Pesquisador do GESTRADO e Bolsista Pós-Doutorado na Faculdade de 

Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. 

E-mail: tiagoj.ufmg@gmail.com 

 

 
 

 

 

Texto publicado em Currículo sem Fronteiras com autorização dos autores. 

 


