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Resumo 
O artigo apresenta a análise realizada por Sharon Gewirtz das políticas educacionais da Terceira 
Via inglesa a partir de um referencial de justiça social construído por ela em diálogo com as obras 
de Nancy Fraser e Iris Young. Nove obras da autora inglesa produzidas ao longo de uma década, 
entre os anos de 1995 e 2006, foram sistematizadas em quatro partes: a primeira situa Sharon 
Gewirtz no campo crítico de análise das políticas públicas; a segunda expõe o referencial de 
justiça social baseado nas duas autoras norte-americanas; a terceira apresenta as políticas 
educacionais da Terceira Via inglesa; a quarta demonstra como o referencial de justiça social 
escolhido por Gewirtz é capaz de sustentar uma análise crítica e integrada das características, 
sujeitos e consequências das reformas gerenciais. Por fim, o artigo expõe algumas críticas 
elaboradas a estas reformas no contexto brasileiro e defende a potencialidade de uso do conceito 
de justiça social como parâmetro ético valorativo para análise das políticas educacionais 
brasileiras. 
Palavras-chave: justiça social; políticas educacionais; Terceira Via; Sharon Gewirtz; 
gerencialismo 
 
 

Abstract 
The article presents Sharon Gewirtz's analysis of the English Third Way educational policies 
grounded on a social justice framework that she built in dialogue with Nancy Fraser´s and Iris 
Young´s works. Nine works produced by the English author over a decade, between 1995 and 
2006, were systematized into four parts: the first places Sharon Gewirtz in the critical field of 
public policies analysis; the second exposes the social justice framework based on the two North 
American authors; the third presents the English Third Way educational policies; the fourth 
demonstrates how the social justice framework chosen by Gewirtz is capable of sustaining a 
critical and integrated analysis of the characteristics, subjects and consequences of managerial 
reforms. Finally, it exposes some critical studies on these reforms in the Brazilian context and 
advocates the use of the concept of social justice as an ethical parameter for the analysis of 
Brazilian educational policies. 
Keywords: social justice; educational policies; Third Way; Sharon Gewirtz; managerialism 
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Introdução 
 

A relação entre políticas educacionais e justiça social é um tema que possui longa 
trajetória tanto no campo de investigações acadêmicas, sobretudo na área da sociologia da 
educação, quanto no campo da atuação de movimentos sociais e da elaboração de políticas 
públicas. Ainda que não necessariamente o termo seja trazido de forma explícita, são 
diversas as concepções de justiça social defendidas a partir de interesses diversos e 
divergentes, ora ressaltando-se como as políticas hegemônicas podem contribuir para uma 
sociedade mais justa, ora ressaltando-se como essas mesmas políticas reproduzem 
injustiças sociais e educacionais. Também são múltiplas as dimensões de justiça enfocadas, 
ora referindo-se à dimensão distributiva relativa à igualdade/desigualdade de 
oportunidades, ora referindo-se à dimensão cultural do reconhecimento das diferenças, ou 
mesmo à dimensão política da democratização dos espaços de decisão. Da mesma forma, 
são múltiplos os aspectos enfocados das políticas, ora referindo-se às questões curriculares, 
ao financiamento, às avaliações em larga escala, às parcerias público privadas, ora a vários 
desses aspectos tomados em conjunto.  

A nossa tradição republicana e a estrutura das sociedades capitalistas democráticas 
efetivaram as primeiras aproximações entre educação e justiça social por meio da ideia de 
meritocracia, escolhendo convictamente o mérito como um princípio essencial de justiça 
(DUBET, 2004). Segundo esse princípio, “a escola é justa porque cada um pode obter 
sucesso nela em função de seu trabalho e de suas qualidades” (p.541). Dentro dessa 
perspectiva, para que a meritocracia seja instaurada como princípio de justiça social, é 
preciso existir um espaço de competição escolar pretensamente justo, que garanta a todos - 
independentemente de sua classe social, raça, gênero, região etc. - acesso às mesmas 
oportunidades educacionais.  

A perspectiva da igualdade de oportunidades meritocrática tem significado 
implementar políticas na escola básica que visem assegurar igualdade de acesso, 
permanência, sucesso (entendido como conclusão de determinada etapa) e aprendizagem. 
Nessa linha, uma sociedade socialmente justa, em termos da redução das desigualdades de 
oportunidades, poderia ser alcançada por meio de políticas como a ampliação do número de 
vagas na escola, a elaboração de currículos com objetivos claros e estruturados, a aplicação 
de testes em larga escala que, ao monitorarem a aprendizagem dos alunos de nível 
socioeconômico mais baixo e fornecerem pistas para intervenção pedagógica, seriam um 
pilar essencial da justiça social vista como equidade na escola (RIBEIRO, 2013).  

As reformas empresariais (FREITAS, 2012) implementadas na educação brasileira a 
partir dos anos 1990 defendem essa igualdade de oportunidades atrelada ao duplo objetivo 
de redução da pobreza e formação para o trabalho, dentro do contexto de adaptação do país 
às exigências do mercado internacional (OLIVEIRA, 2004). Nessa perspectiva, acredita-se 
que a introdução de políticas compensatórias embasadas no princípio da equidade levaria à 
democratização das oportunidades, garantindo que um maior número de pessoas tenha 
condições de empregabilidade e inserção no mercado, o que, por sua vez, reduziria as 
desigualdades sociais (RISCAL, 2011).  
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Por outro lado, há pesquisas que partem de uma perspectiva crítica para denunciar os 
tímidos avanços provocados pelas reformas empresariais e seus limites. Tais pesquisas 
criticam a concepção de qualidade educacional subjacente a essas reformas, bem como sua 
incapacidade para alcançar até mesmo a preconizada igualdade de oportunidades. É fato 
que o Brasil obteve alguns avanços desse ponto de vista, como o aumento progressivo de 
taxas de matrícula e índices de conclusão e a diminuição de taxas de repetência e evasão1 
(OLIVEIRA, 2007), bem como a elevação das pontuações da Prova Brasil ao longo das 
últimas décadas2 (FERNANDES e GREMAUD, 2020). No entanto, tais resultados ainda 
não atingem de forma igualitária todos os grupos sociais com recortes por nível 
socioeconômico, raça, território etc., uma vez que negros, pobres, populações rurais e de 
regiões economicamente menos desenvolvidas, de forma geral, permanecem os setores 
mais excluídos da plenitude do usufruto de seus direitos3.  

Além de não terem logrado alcançar igualdade de oportunidades, as políticas gerenciais 
trariam consequências que caminham na contramão da valorização do trabalho docente, da 
democratização dos processos decisórios, da construção de relações cooperativas, de um 
currículo comprometido com a formação humana, entre outros aspectos ressaltados pelas 
pesquisas críticas. Estas não utilizam propriamente o conceito de justiça social, mas 
problematizam diversos aspectos das políticas educacionais a partir de preocupações 
correlatas.  

O presente artigo pretende contribuir com essa área de investigação, defendendo que as 
análises críticas poderiam se beneficiar da adoção de um referencial teórico que explicite 
claramente o conceito de justiça social para investigação das consequências das políticas da 
educação básica. Para tanto, o artigo propõe-se a discutir as contribuições de Sharon 
Gewirtz nessa direção. A importância de tal conceito justifica-se por dois motivos 
principais. Primeiro, devido a seu potencial de oferecer parâmetros para uma análise 
integrada dos vários aspectos das reformas educacionais (currículo, financiamento, gestão, 
avaliação etc.) e da forma pela qual os diversos sujeitos (alunos, famílias, professores) são 
afetados pelas políticas. Segundo, o referencial de justiça social que iremos apresentar 
oferece um horizonte claro de compromisso com a transformação social, no âmbito 
epistemológico de uma sociologia reflexiva e eticamente comprometida (GEWIRTZ & 
CRIBB, 2006).  

Como veremos, tal horizonte perpassa os diversos enfoques adotados pelas pesquisas 
críticas, que se preocupam com as consequências das políticas gerenciais seja em termos da 
garantia do direito à educação (ADRIÃO et. al., 2015), da busca pela igualdade e pelo 
reconhecimento das diferenças (ARROYO, 2011), pela democratização do processo de 
tomada de decisões (PERONI, 2016), pelo alcance da qualidade social e da formação 
humana (SORDI et al., 2017). Como essas diversas preocupações dialogam? Qual 
horizonte valorativo contribui para articulá-las? Acreditamos que o conceito de justiça 
social pode oferecer caminhos nesse sentido. Portanto, o que se propõe aqui não é uma 
metodologia de análise para políticas públicas como o fazem, por exemplo, Stephen Ball 
(MAINARDES, 2006) ou Gabriela Lotta (2019). Trata-se, ao invés, da defesa de um 
conceito que oferece um parâmetro ético valorativo para a análise social.  
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As presentes reflexões foram possíveis devido à imersão no pensamento de Gewirtz 
por meio da leitura e sistematização de nove obras por ela produzidas no decorrer de uma 
década, entre os anos de 1995 e 2006 (GEWIRTZ et al., 1995; GEWIRTZ 1997, 1998, 
2002, 2006; POWER & GEWIRTZ, 2001; GEWIRTZ et al., 2005; GEWIRTZ & CRIBB, 
2002, 2006). Tais obras4, entre livros e artigos, foram selecionadas por serem consideradas 
chave para sua sistematização do quadro teórico sobre justiça social e sua análise das 
políticas inglesas da Terceira Via. 

A análise de suas obras foi sistematizada em quatro partes, com vistas a compreender 
as contribuições que a pesquisa sociológica de Sharon Gewirtz oferece à análise crítica das 
políticas educacionais. A primeira parte situa os estudos desta pesquisadora no contexto da 
pesquisa educacional crítica inglesa. A segunda apresenta o conceito de justiça social a 
partir da leitura que Sharon Gewirtz faz das obras de Nancy Fraser e Iris Young. A terceira 
explica as características das reformas gerenciais implementadas na Inglaterra pelas 
políticas da Terceira Via. A quarta parte do artigo concentra-se em demonstrar como o 
referencial de justiça social escolhido por Gewirtz é capaz de sustentar uma análise crítica e 
integrada das características, sujeitos e consequências das reformas gerenciais. Por fim, a 
quinta parte traz uma reflexão sobre a potencialidade de uso desse referencial no contexto 
brasileiro, oferecendo um breve panorama das críticas mais frequentes, feitas pelas 
pesquisas brasileiras, às reformas gerenciais implementadas nas últimas décadas.  
 
 
1. Situando Sharon Gewirtz no campo crítico de análise das políticas 

públicas 
 

No Brasil, não há bibliografia que utilize explicitamente e esmiúce o conceito de 
justiça social como referência central para análise de políticas públicas educacionais. Na 
Inglaterra, a discussão sobre justiça social tem sido marginalizada pelo grosso dos trabalhos 
acadêmicos, o que, segundo Gewirtz (1998), é decorrência de três fatores principais. 
Primeiro, a tendência pós-moderna de negar a importância da universalização de princípios; 
segundo, a preocupação acrítica e superficial de utilização das pesquisas para resolução de 
problemas imediatos; terceiro, a predominância do comprometimento com pesquisas tidas 
como livres de valores.  

Gewirtz busca se diferenciar dessa tendência ao pautar a discussão sobre justiça social 
como elemento central de suas pesquisas e como parte de um arcabouço epistemológico 
que ela chama de sociologia reflexiva e eticamente comprometida (GEWIRTZ & CRIBB, 
2006). Esse arcabouço reforça, por um lado, a necessidade de descrever e explicar os 
fenômenos sociais com rigor metodológico e, por outro, a natureza valorativa e as 
implicações políticas da pesquisa científica. Isso significa que o(a) pesquisador(a) deve 
evitar o perigo de coletar e analisar dados de forma seletiva para confirmar o que já 
acreditava de antemão; ao mesmo tempo, deve explicitar os valores e posições políticas que 
inevitavelmente permeiam suas pesquisas, bem como considerar os dilemas práticos 
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enfrentados pelos sujeitos pesquisados e comprometer-se com as implicações éticas e 
políticas dos resultados científicos.  

Defensora dessa perspectiva, Sharon Gewirtz representa um avanço em relação a 
nomes como Stephen Ball no âmbito da pesquisa educacional inglesa de cunho crítico. Este 
autor inglês adquiriu grande repercussão no Brasil, devido, sobretudo, à sua análise de 
políticas públicas baseada nos contextos do ciclo de políticas e em conceitos como 
performatividade (MAINARDES, 2006; AVELAR, 2016). Gewirtz e Ball foram colegas de 
departamento no King´s College London, assumiram parceria na escrita de importantes 
obras (GEWIRTZ, BALL & BOWE, 1995) e seus estudos compartilham muitos pontos em 
comum no que diz respeito à análise crítica das políticas gerenciais. 

No entanto, apesar das contribuições que Ball traz para o campo crítico, ele não 
explicita os valores e posições políticas que norteiam suas pesquisas, caracterizando o que 
Gewirtz (2007) chama de “crítica vinda de cima”, ou seja, uma análise científica não 
comprometida com os dilemas práticos vivenciados pelos sujeitos e, consequentemente, 
deficitária na contribuição que pode oferecer para o desenvolvimento de políticas e práticas 
mais justas. Ela cita uma pesquisa de Ball (2003), sobre as atitudes adotadas pelos pais de 
classe média de escolha da escola dos filhos, como um exemplo que ajuda a ilustrar essa 
questão. Nesse trabalho, Ball reconhece que existe um conflito entre, por um lado, a lógica 
individualista do mercado e da ação dos pais como consumidores e, por outro, a lógica 
estatal da garantia dos direitos e da ação dos pais como cidadãos. Ao agirem de acordo com 
a primeira lógica, buscando maximizar seus próprios interesses, esses pais acirrariam as 
desigualdades do provimento educacional em termos sistêmicos. Gewirtz (2007) pontua 
que, apesar de reconhecer a existência desse dilema ético enfrentado pelos pais de classe 
média, Stephen Ball não se compromete explicitamente com uma posição ética específica. 
Derivaria daí um ponto problemático de sua análise.  

Sharon Gewirtz, por sua vez, ao utilizar o conceito de justiça social como base de suas 
análises, apresenta como horizonte um valor primordial que, segundo ela, deveria informar 
a direção e o conteúdo das lutas políticas, fundamentar a escolha dos alvos de mudança 
social e caracterizar o tipo de sociedade com o qual as pesquisas deveriam assumir 
compromisso ético. Este é o diferencial de Sharon Gewirtz em relação a Stephen Ball, o 
que marca sua grande contribuição ao campo de análise das políticas públicas.  

A autora reforça que o campo de investigação da sociologia política deveria contribuir 
para informar o trabalho daqueles que lutam cotidianamente pela criação e implementação 
de práticas e políticas socialmente justas. Nesse sentido, ela ressalva que a utilização do 
conceito justiça social nas pesquisas não deve restringir-se a considerações teóricas e 
abstratas; ao invés, deve abranger reflexões sobre os dilemas e desafios de sua 
implementação no mundo real. Isso inclusive problematiza o próprio conceito ao permitir 
vislumbrar como as diferentes dimensões da justiça social podem entrar em conflito entre 
si, com outros valores socialmente desejáveis e com as condições concretas de cada tempo 
histórico (GEWIRTZ, 2006). Assim, é importante que as pesquisas sejam informadas por 
descrições ricas e detalhadas das políticas específicas de cada tempo e de cada contexto.  



SARA BADRA DE OLIVEIRA 
 

 
6 

Ao longo de suas obras, Gewirtz oferece vários exemplos de pesquisas que, na sua 
visão, estariam mais ou menos alinhadas ao método analítico por ela proposto. A pesquisa 
de Stephen Ball acima citada estaria localizada num ponto médio do que ela chama de 
continuum de reflexividade ética. Ela cita outros estudos para ilustrar o que seria esse ponto 
médio, onde estariam pesquisas que se comprometem em alguma medida com a 
explicitação de valores, mas que poderiam ir além na consideração dos dilemas práticos 
enfrentados pelos sujeitos.  

Um exemplo é o estudo de Hayton e Paczuska (2002) sobre as barreiras à expansão do 
acesso ao Ensino Superior. Os autores partem de dois princípios básicos: 1. Enquanto busca 
pela igualdade, a expansão do acesso a esse nível educativo é importante; 2. Enquanto 
busca pelo reconhecimento das diferenças, é necessário reformar radicalmente o conteúdo e 
a forma do ensino para considerar as necessidades, aspirações e culturas de todo/as os/as 
estudantes. Tendo em vista que uma das barreiras ao acesso identificadas pelos autores é a 
discrepância entre os valores e identidades culturais de estudantes da classe trabalhadora e 
os valores valorizados pela universidade, eles propõem uma reforma curricular que 
“valorize igualmente todas as contribuições, respeitando os insights que diferentes 
bagagens e experiências oferecem, em vez de tentar transformar todos em classe média” 
(HAYTON & PACZUSKA apud GEWIRTZ, 2007, p. 10).  

No entanto, Gewirtz (2007) analisa que os contornos do que seria esse Ensino Superior 
mais apropriado são apresentados de forma difusa, e que não há uma consideração clara dos 
dilemas que as proposições e princípios de base engendram. Por exemplo, não fica claro se 
a expansão do acesso é sempre positiva independente da realização daquela reforma, ou se 
a ampliação do acesso somente é vantajosa mediante aquela transformação radical dos 
currículos. Como os autores falham em elaborar de forma adequada seus pressupostos 
éticos de base, também falham em discutir a tensão existente entre os princípios da 
igualdade e do reconhecimento das diferenças. Ou seja, segundo Gewirtz (2007), eles não 
problematizam como, na prática, o reconhecimento de toda e qualquer forma de 
conhecimento (tal como os autores defendem em sua proposta de reforma curricular) pode 
confrontar o princípio da igualdade de acesso a habilidades de análise crítica, incorporadas 
em inúmeras tradições disciplinares.  

Por fim, vale citar um exemplo de pesquisa que Gewirtz considera representativa de 
um ponto superior no continuum de reflexividade ética. Trata-se do trabalho de Kathleen 
Lynch. Essa socióloga irlandesa desenvolve a teoria da “igualdade de condições”, vista 
como um parâmetro ético valorativo que permite superar as limitações tanto das políticas 
meritocráticas da igualdade de oportunidades, quanto das soluções multiculturalistas 
focadas exclusivamente na valorização das identidades5. 

Esse ponto ficará mais claro na parte seguinte, onde explicaremos o esquema teórico 
utilizado por Gewirtz, baseado na concepção multidimensional de justiça elaborada por 
Nancy Fraser em diálogo com as cinco facetas da opressão defendidas por Iris Young. Essa 
explicação facilitará o entendimento dos dilemas com os quais as pesquisas eticamente 
reflexivas se defrontam, o que nos permitirá trazer mais à frente outro exemplo de uma 
pesquisa (GANDIN & APPLE, 2002) localizada no ponto superior do continuum.  
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2. O que é justiça social? O diálogo de Sharon Gewirtz com Nancy 

Fraser e Iris Young 
 

Nos termos de Iris Young (1990), a luta por justiça social tem como objetivo libertar-se 
de todas as relações opressivas de forma a garantir a todas as pessoas o desenvolvimento e 
exercício pleno de suas capacidades bem como a expressão de seus interesses e 
necessidades. Nos termos de Nancy Fraser (2003), o objetivo é o alcance da paridade 
participativa, ou seja, que todas as pessoas possam interagir umas com as outras como pares 
na vida social. Gewirtz (2006) baseia-se nos trabalhos de ambas para propor um modelo 
tridimensional de justiça social, que incorpore as dimensões econômica, cultural e política a 
partir do que ela chama de justiça distributiva, justiça relacional (ou do reconhecimento6) e 
justiça associativa. Por sua vez, essas dimensões associam-se às cinco facetas de opressão: 
exploração, marginalização, imperialismo cultural, violência e impotência.  

A justiça distributiva refere-se à forma como os bens e recursos socioeconômicos são 
distribuídos na sociedade, o que seria determinado tanto pela estrutura das relações de 
produção quanto por políticas públicas redistributivas, segundo concepção de Fraser 
(2003). Em termos práticos, pode abarcar desde ações políticas pela redistribuição de renda 
e de terras (ex. bolsa família, reforma agrária etc.) a lutas pelo socialismo. 
Tradicionalmente, o que se busca alcançar é a igualdade ou equidade, e os grupos que são 
mais ou menos favorecidos com essa distribuição de bens são definidos, sobretudo, em 
termos de classes sociais - apesar de as teorizações abarcarem cada vez mais outros 
marcadores sociais como raça e gênero e suas relações intrínsecas com a classe social e as 
estruturas econômicas da sociedade (FRASER, 2003).  

Gewirtz analisa que, nos termos de Young, esse tipo de justiça distributiva é definido 
como a ausência de determinados tipos de opressão, nomeadamente a exploração e a 
marginalização (com a consequente privação material). A exploração é o processo 
sistemático de transferência dos resultados do trabalho realizado por um grupo social para 
beneficiar outro, pelo qual o primeiro grupo emprega suas energias para manter e aumentar 
o poder, status e riqueza do último. Exemplos disso são a exploração da classe trabalhadora 
pela classe detentora dos meios de produção por meio da extração de mais valia; e quando 
as mulheres - majoritariamente encarregadas de tarefas pouco reconhecidas ou mal 
remuneradas, como o serviço doméstico e cargos de apoio e cuidado - transferem suas 
energias para aumentar o status, poder, auto realização, liberdade, prazer e conforto dos 
homens. Já a marginalização ocorre quando as pessoas são impedidas de participar de 
forma útil da vida social, o que gera privação material e também de autorrespeito, uma vez 
que as pessoas marginalizadas são privadas das condições para exercerem suas capacidades 
através de formas socialmente reconhecidas (YOUNG, 1990). Nota-se que essa faceta de 
opressão abarca consequências materiais e simbólicas.  
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As três autoras reforçam a importância desta dimensão distributiva. Entretanto, 
defendem que compreender justiça social apenas do ponto de vista econômico e material é 
limitante, pois muitas reivindicações contemporâneas por justiça abarcam outras questões 
além da distribuição de bens e recursos. Por exemplo, a forma como a mídia retrata 
determinados grupos étnicos e raciais, representando negros como lascivos e criminosos e 
árabes como terroristas, representa um tipo de injustiça que só pode ser completamente 
combatido com políticas que reconstruam os padrões culturais de representação e valoração 
(FRASER, 2003).  

Elas também reforçam a importância de contemplar a inter-relação entre os diferentes 
marcadores identitários - classe social, gênero, raça, sexualidade - e a forma como todos 
eles são perpassados por questões econômicas, políticas e culturais. Por exemplo, a 
pertença de classe social é definida pela estrutura econômica, mas também envolve 
representações culturais aviltantes que pesam sobre a classe trabalhadora. Quanto à 
categoria raça, Fraser (2003) pontua que o racismo deriva sua causa tanto da estrutura 
econômica da sociedade quanto dos padrões culturais eurocêntricos que associam traços 
positivos à branquitude e constroem negros e indígenas como inferiores7.  

Gewirtz (1998) defende, assim, a inclusão da dimensão cultural do reconhecimento, 
que lança luz sobre a construção de significados simbólicos e padrões institucionalizados de 
valoração que atribuem diferentes graus de estima, valor e respeito às pessoas, afetando seu 
status e posição social. Nos termos de Fraser (2003), exemplos de injustiça desse tipo 
incluem a dominação cultural, a falta de reconhecimento e o desrespeito, que ocorrem 
quando determinados grupos/pessoas estão sujeitos a padrões de interpretação associados a 
outra cultura, são tornados invisíveis por meio de práticas interpretativas e representativas 
autoritárias, ou quando os grupos/pessoas de maior status rotineiramente difamam ou 
depreciam os de menor status através de representações culturais públicas estereotipadas 
e/ou nas interações sociais rotineiras.  

Tradicionalmente, o que se busca alcançar aqui é o reconhecimento positivo das 
diferenças. Mas vale pontuar que, para Fraser (2003), nem todas as diferenças devem ser 
respeitadas, sob pena de cairmos em um relativismo cultural que abre margens para a 
completa ausência de parâmetros de interação social. Segundo Fraser (e Gewirtz é 
particularmente entusiasta desse ponto de seu argumento), devem ser respeitados somente 
aqueles grupos que se comprometem com o escrutínio público garantidor da paridade 
participativa entre as pessoas na vida social. Nesse sentido, a identidade de um grupo 
contrário ao princípio da paridade, como a Ku Klux Klan, não deve ser respeitada.  

Esta dimensão cultural da justiça é definida como ausência de um tipo de opressão que 
Young (1990) chama de imperialismo cultural. Este ocorre quando determinados grupos 
têm sua cultura, visões de mundo, valores e experiências universalizadas, estabelecidas 
como norma, como lente pela qual os demais grupos e culturas são definidos. Estes passam 
a ser marcados como os outros, inferiores, construídos em termos de falta e negação, 
estereotipados, estampados com uma essência. Assim como todos sabem que a Terra gira 
em torno do Sol, todos passam a acreditar que os gays são promíscuos, que os indianos são 
alcoólatras, que as mulheres são boas para cuidar do lar etc.  
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Outra faceta da opressão abordada por Young que possui relação intrínseca com a 
dimensão cultural da justiça é a violência, à medida que esta é motivada em grande medida 
pela falta de reconhecimento e encorajada pelos mecanismos de imperialismo cultural. 
Trata-se de uma prática social sistêmica (muitas vezes incentivada, tolerada e permitida 
pelas instituições sociais) que inclui ataques físicos, práticas de assédio, intimidação, 
ridicularização, com o único objetivo de degradar, humilhar, ou estigmatizar os membros 
de determinado grupo.  

Por fim, a terceira dimensão presente no quadro de Gewirtz (2006) é a justiça 
associativa, definida como a participação plena de indivíduos e grupos em processos de 
tomada de decisões que afetam as condições de suas vidas. Embora Fraser e Young não 
utilizem esses termos, ambas defendem a democratização das decisões como um fim 
valioso em si mesmo e como condição - não prévia, mas construída no processo de luta - 
para o alcance das outras dimensões da justiça.  

Segundo Fraser (2003), somada às dimensões econômica e cultural, essa seria a 
dimensão política, que ela nomeia como justiça democrática. Nos seus termos, é por meio 
dos processos democráticos de deliberação pública, com a participação de todos os 
concernidos, que deve ser discutido em que medida os atuais padrões institucionalizados de 
valoração cultural e as condições objetivas de renda, tempo e riqueza provenientes dos 
arranjos econômicos impedem ou aproximam os sujeitos de serem participantes plenos na 
vida social. Assim, orientadas pela norma da paridade participativa, as demandas por 
reconhecimento e distribuição precisam ser elaboradas dialogicamente, buscando-se evitar 
abordagens monolíticas que investem em um único sujeito ou grupo de sujeitos a 
autoridade de interpretar o que é socialmente justo. No mesmo sentido, Young (1990, 
p.191, tradução minha, grifo meu) assim define a relação entre democracia e justiça: 

 
Justiça social implica democracia, ou seja, que as pessoas sejam envolvidas em 
discussões e decisões coletivas em todos os espaços que dependem de seu 
comprometimento, ação e obediência a regras, seja na escola, no trabalho, na 
vizinhança. Quando esses espaços e instituições privilegiam alguns grupos em 
detrimento de outros, a democracia requer representação dos desfavorecidos. 
Isso não só para que os grupos desfavorecidos tenham voz, mas porque a 
representação dos desfavorecidos é o melhor meio para promover 
resultados socialmente justos. 
 

Pode-se interpretar que essa dimensão da justiça se relaciona à quinta faceta da 
opressão de Young, a impotência, que está radicada na divisão social do trabalho, típica 
das sociedades capitalistas industriais, entre aqueles que planejam e aqueles que executam, 
e diz respeito à falta de poder, status, e autoridade que impede determinadas pessoas e 
grupos de serem ouvidos e participarem das decisões que afetam as condições de suas 
vidas.  

Gewirtz (2006) reforça os ganhos e desafios de se conceber a justiça social em sua 
natureza multidimensional. Por um lado, o conceito permite integrar dimensões 
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complementares e intrinsecamente articuladas as quais, se fossem concebidas isoladamente, 
não dariam conta de combater as diversas formas de opressão e injustiças sentidas pelos 
diferentes grupos sociais. Por outro lado, essa multidimensionalidade coloca desafios 
práticos ao(à) pesquisador(a), que precisa estar atento(a) aos conflitos entre as dimensões 
decorrentes de sua implementação prática.  

Um conflito essencial identificado por Fraser (2003) se dá entre as dimensões da 
redistribuição e do reconhecimento: a operacionalização de políticas distributivas requer 
identificar e categorizar os sujeitos, o que pode provocar estigmatização e marginalização. 
Gewirtz e Cribb (2002) referem-se à pesquisa de Gandin e Apple (2002) sobre o Projeto 
Escola Cidadã em Porto Alegre como um exemplo de política que tentou colocar em prática 
as três dimensões da justiça social e um exemplo de pesquisa que levou em consideração os 
conflitos daí decorrentes, com vistas a interrogar e refinar a prática. Trata-se de um 
exemplo de pesquisa que, para Gewirtz, encontra-se em um ponto superior do continuum de 
reflexividade ética.  

Gandin e Apple (2002) demonstram utilizar esse método analítico ao reconhecer, por 
exemplo, que a criação de grupos de progressão para oferecer atenção especial aos 
estudantes com dificuldades de aprendizagem corre o risco de estigmatizá-los criando um 
grupo de segunda classe. Outro ponto por eles discutido é como a reforma curricular 
baseada na valorização das diferenças e no acolhimento dos alunos pode dificultar a 
aquisição de conhecimentos acadêmicos rigorosos e “ensimesmar” os estudantes em seus 
próprios “guetos”. Aqui vale citar um trecho de Paulo Freire trazido pelos autores para 
ilustrar essa tensão fundamental entre os princípios da igualdade/distribuição e do 
reconhecimento das diferenças: 

 
Ao super-romantizar a linguagem dos estudantes de forma a desencorajá-los de 
adquirir discursos múltiplos, incluindo o discurso hegemônico da sociedade na 
qual eles vivem, os professores correm o risco de ficarem presos em uma 
pedagogia confortável que se passa por progressista. Ao fazerem isso, eles 
deixam de se engajar com os estudantes em um processo mútuo de libertação 
(FREIRE apud GANDIN & APPLE, 2012, p. 635, tradução minha).  
 

Por fim, feita a exposição do esquema teórico baseado em Fraser e Young e das 
potenciais tensões práticas que a reflexividade ética permite levantar, mostraremos como 
Gewirtz utiliza esse esquema teórico sobre justiça social para analisar a implementação das 
políticas que ela chama de pós bem-estar ou gerencialistas.  

A seguir, descreveremos as características dessas políticas no contexto inglês, com 
especial atenção à época da Terceira Via.  
 
 
3. As políticas educacionais da Terceira Via inglesa 
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A preocupação principal das obras da autora no período analisado é entender como as 
injustiças sociais são produzidas e reproduzidas pelo que ela chama de Complexo de 
Políticas do Pós-Bem-Estar (GEWIRTZ, 2002). Esse complexo começa a ser implementado 
em 1988 na metade do governo de Margareth Thatcher com o Ato de Reforma 
Educacional8, considerado o marco inicial das reformas gerenciais que desde então 
inspiram boa parte dos países ocidentais.  

A reforma inglesa assentou-se nos pilares da informação, escolha e competição. 
Acreditava-se que a melhoria da produtividade do sistema educacional seria alcançada por 
meio de uma base de dados composta pelos resultados dos testes de desempenho cognitivo 
dos alunos, os quais deveriam ser divulgados de modo a oferecer informações sobre a 
qualidade diversificada das escolas. Isso permitiria aos pais, vistos como consumidores, 
escolher as melhores escolas, o que estimularia a criação de um mercado educacional 
competitivo e consequentemente um aumento geral da qualidade.  

Gewirtz (2002) reforça que a incorporação da lógica de mercado no setor público 
contraria os princípios anteriores da Era do Bem-Estar, quando a social-democracia se 
comprometia com a redistribuição igualitária dos bens sociais. Ela pontua que, nessa época, 
a educação secundária9 foi expandida e as chamadas escolas abrangentes (comprehensive 
schools) ofereciam a mesma educação a todos, sem distinções nem classificações entre os 
alunos. Esse também ficou conhecido como o período em que o profissionalismo docente 
era valorizado, pois as comunidades de professores e sindicatos mantinham diálogo 
próximo com o governo central e as autoridades locais. A preocupação principal da social-
democracia era a justiça distributiva que, como já vimos, Gewirtz considera importante, 
mas não suficiente para combater todas as formas de opressão existentes. Ainda assim, e 
apesar de não terem conseguido cumprir à risca todas as suas promessas de redistribuição, 
as políticas dessa Era trouxeram importantes ganhos como o aumento do número de 
estudantes que ingressaram no ensino superior e a diminuição da diferença de desempenho 
entre ricos e pobres (GEWIRTZ, 2002).  

Nesse artigo, focaremos a análise em uma fase específica do Complexo de Políticas do 
Pós-Bem-Estar, a saber, o governo da Terceira Via, encabeçado pelo Partido New Labour e 
pelo primeiro ministro Tony Blair entre os anos 1997-2007. A decisão de focar nas 
políticas da Terceira Via se deu porque grande parte da produção de Gewirtz se relaciona a 
esse período e porque seus princípios inspiraram a reforma gerencial brasileira 
impulsionada com o Plano Diretor de Reforma do Aparelho de Estado (PERONI, 2013; 
OLIVEIRA, 2016).  

Tal como o governo anterior do Partido Conservador de Margareth Thatcher, a 
Terceira Via fundamentou suas políticas nos princípios da escolha, da informação e da 
competição, postos em prática a partir dos seguintes elementos neoliberais e conservadores: 
1) Testes nacionais padronizados. 2) Financiamento per capita como fonte principal de 
recursos e concorrência entre escolas em processos de licitação para aquisição de fundos 
adicionais. 3) Diversificação da oferta ligada às oportunidades de escolha por parte dos pais 
vistos como consumidores. 4) Envolvimento do setor privado na gestão e no financiamento 
da educação. 5) Ampla divulgação das league tables (tabelas comparando o desempenho 
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das escolas nas avaliações nacionais). 6) Programas de remuneração por resultados, 
distribuída com base nos testes dos alunos e em avaliações feitas pelos pares. 7) Por fim, 
práticas de inspeção realizadas pelo Departamento de Padrões em Educação (OFSTED - 
Office for Standards in Education), que ocorriam quatro vezes por ano em média e por 
meio de visitas com duração média de dois dias. O objetivo era produzir relatórios sobre 
cada escola para monitorar seu progresso em termos do desempenho dos alunos e do 
desenvolvimento de práticas pedagógicas e de gestão que dessem suporte à melhoria dos 
resultados.  

O governo da Terceira Via inglesa sinaliza que tais elementos individualistas e 
economicistas precisariam ser contrabalanceados com uma atenção maior ao social e à 
criação de laços de solidariedade, com vistas a amenizar os problemas de exclusão e 
desintegração exacerbados pelo Estado Mínimo do governo anterior. Nesse sentido, o New 
Labour inclui em seus objetivos de governo elementos humanistas que, à primeira vista, 
parecem flertar com alguns componentes do quadro conceitual da justiça social, como o 
aprimoramento da democracia e o combate à exclusão social.  

Para tanto, o programa educacional do então primeiro ministro Tony Blair abarcava 
três pontos principais: 1. Inclusão no currículo da necessidade de combater a discriminação, 
valorizar a diversidade cultural, cuidar do bem-estar emocional dos alunos e formar, além 
de trabalhadores qualificados, cidadãos críticos e respeitosos; 2. Redistribuição de recursos 
para áreas socialmente vulneráveis; 3. Fortalecimento da democracia com participação das 
famílias e comunidades em processos estratégicos de tomada de decisão.  

Os dois últimos objetivos seriam alcançados por meio da criação das Zonas de Ação 
Educacional (EAZ - Education Action Zones) e dos Fóruns de Ação Educacional 
(Education Action Forum) que as compunham. Para alcançar o status de EAZ e receber 
fundos adicionais10, grupos de escolas de regiões socialmente vulneráveis e suas 
comunidades locais precisavam concorrer em processos de licitação, para os quais 
apresentavam projetos contendo um diagnóstico de seus problemas seguido de propostas de 
intervenção. Como diagnóstico, muitos projetos faziam uma clara ligação entre baixo 
desempenho educacional, pobreza e declínio das taxas de emprego na comunidade; alguns 
completavam que uma das causas do baixo desempenho dos alunos é a dificuldade dos pais 
em garantir que seus filhos façam lição de casa e comportem-se de maneira adequada. 
Como intervenção, propunham estratégias focadas no aumento da autoestima dos pais e 
desenvolvimento de habilidades relacionadas tanto à parentalidade quanto à 
empregabilidade. Os melhores projetos eram selecionados pelo Departamento de Educação 
inglês (DfEE)11 e, uma vez conferido status de EAZ às comunidades vencedoras, 
estabelecia-se o Fórum de Ação Educacional, com poder de decidir sobre as ações 
prioritárias a serem realizadas na Zona em questão, dentro dos interesses estabelecidos pelo 
DfEE (POWER & GEWIRTZ, 2001). 

No entanto, Gewirtz analisa que as políticas da Terceira Via, ao invés de atacarem os 
problemas de exclusão social, contribuíram para agravá-los, o que teria ocorrido, por um 
lado, devido à incapacidade de lidar adequadamente com o conceito de justiça social em 
sua complexidade. Por exemplo, ao construir os socialmente excluídos de forma negativa, o 
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discurso do governo caminhou na contramão da ideia de reconhecimento proposta por 
Nancy Fraser. Isso fica claro na forma como o governo se referia aos professores e pais. Os 
primeiros seriam resistentes à mudança e culpados, junto com os pais, pelo fracasso escolar 
das crianças, e os segundos seriam deficitários, disfuncionais, violentos. Ambos eram vistos 
como obstáculos a serem controlados e disciplinados, inclusive moralmente: os professores 
através dos sistemas de inspeção, da flexibilização dos contratos de trabalho e das novas 
estruturas de pagamento, progressão e treinamento, enquanto os pais eram encorajados a 
frequentar cursos oferecidos pelas Zonas de Ação Educacional para aprender como cuidar 
melhor dos filhos, ou a firmar compromissos de ajudá-los a fazer um número determinado 
de horas de lição de casa por dia. Assim, a exclusão social seria combatida com o aumento 
do capital humano dos alunos e do capital social dos pais (do tipo intrafamiliar e na relação 
escola-casa) sem atenção real às causas mais estruturais da exclusão, como a distribuição 
desigual de empregos bem remunerados na sociedade (GEWIRTZ et al., 2005).  

Por outro lado, Gewirtz sublinha a força dos elementos neoliberais e conservadores do 
governo da Terceira Via como outro motivo pelo qual suas políticas não teriam logrado 
alcançar os próprios objetivos. Afinal, como colocar em prática um currículo 
comprometido com o respeito à diversidade e o desenvolvimento da cidadania se, ao 
mesmo tempo, a centralidade atribuída aos testes padronizados incentiva práticas de 
seleção, exclusão, agrupamento e estreitamento curricular? (POWER & GEWIRTZ, 2001). 
Essas e outras tensões entre as políticas da Terceira Via e o quadro conceitual de justiça 
social serão desenvolvidas na próxima seção. 
 
 
4. As consequências das políticas da Terceira Via para o alcance da 

justiça social  
 

Gewirtz (2002) analisa como as políticas educacionais do New Labour, sobretudo a 
articulação entre financiamento, escolha e práticas de inspeção/avaliação, impactaram o 
alcance da justiça social em sua dimensão distributiva.  

Do ponto de vista do financiamento, a maior parte dos recursos eram repassados às 
escolas pelas autoridades locais12 com base no critério per capita, de forma que as escolas 
com mais matrículas recebiam mais fundos. Aquelas aspirantes a receber fundos extras 
deviam competir em processos de licitação ligados a programas específicos, alguns deles 
financiados em parceria com a iniciativa privada. Um deles é o já mencionado programa 
que criou as Zonas de Ação Educacional com objetivo de realocar fundos em comunidades 
carentes. Porém não em todas: somente naquelas que ganhassem a competição. Gewirtz 
(2002) analisa que tal mecanismo de alocação de recursos baseado no mercado traz 
impactos negativos para a justiça distributiva. Uma vez que a alocação se dava com base na 
avaliação da qualidade da licitação, não havia garantia de que o dinheiro seria alocado nas 
escolas que mais precisavam. Ao invés, os recursos extras acumulavam nas áreas e 
instituições mais abastadas, que possuíam os produtores de licitação mais talentosos ou 
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recrutavam consultores para formular boas licitações. Dessa forma, aumentou-se a 
disparidade entre escolas localizadas em áreas de maior vulnerabilidade e aquelas de áreas 
mais abastadas no que diz respeito ao acesso a recursos adicionais.  

Gewirtz reforça que o envolvimento do setor privado na gestão e financiamento da 
educação exacerba as injustiças distributivas. Além de firmarem convênio com programas 
altamente seletivos, as empresas preferem investir nas escolas e estudantes com maior 
potencial de alcançar bom desempenho nos testes padronizados, pois estão interessadas em 
demonstrar o sucesso de suas iniciativas. Exemplo disso são os City Technology Colleges 
(CTCs)13. Nos moldes da crítica feita por Ravitch (2011) em relação às charter schools14 
norte-americanas, Gewirtz (2002) ressalva que o que está por trás do aparente sucesso dos 
CTCs é a possibilidade destas instituições entrevistarem os candidatos e escolherem as 
famílias e alunos mais motivados. Questiona-se, assim, o mito da maior eficiência do setor 
privado, uma vez que este também não possui fórmulas mágicas para lidar com a espinhosa 
questão de como escolarizar os estudantes mais desmotivados e socialmente vulneráveis.  

O envolvimento do setor privado na gestão das escolas foi intensificado no governo da 
Terceira Via como uma forma de diversificar a oferta da educação e as opções disponíveis 
aos pais para estimular a política de escolha. Gewirtz et al. (1995) analisam como essa 
política, existente desde o governo anterior, traz consequências negativas para a justiça 
distributiva ao beneficiar determinados grupos de pais em detrimento de outros. Pelo lado 
das famílias, realizar escolhas estratégicas e bem-sucedidas requer determinados tipos e 
quantidades de capital econômico, cultural e social que não estão amplamente disponíveis. 
Por outro lado, as escolas são encorajadas a atrair a atenção dos clientes/consumidores de 
classe média (ex. por meio de estratégias como adoção de uniformes) e excluir os 
estudantes com necessidades especiais, problemas de comportamento e com menor 
probabilidade de elevar o desempenho da escola nas avaliações externas. Nesse sentido, o 
bom gestor torna-se aquele que consegue atrair número suficiente de interessados a ponto 
de conseguir recursar os alunos/famílias indesejados, que acabam sendo relegados às 
escolas menos atraentes dentro do mercado educacional (GEWIRTZ, 2002).  

Como resultado, o fosso entre escolas tende a aumentar. Aquelas consideradas boas, 
que recebem os estudantes mais motivados com maiores chances de se saírem bem nos 
testes e de atrair fundos, entram numa espiral de sucesso, enquanto as consideradas ruins, 
que recebem os estudantes menos abastados, menos motivados, com fraco desempenho nos 
testes, entram numa espiral de fracasso. Em outras palavras, crianças da classe trabalhadora 
e de minorias étnicas estão concentrando-se cada vez mais em escolas com poucos 
recursos, enquanto as crianças da classe média frequentam as escolas mais bem providas de 
recursos. Isso significa que os recursos estão sendo redistribuídos dos grupos mais 
vulneráveis para os mais privilegiados da sociedade. Trata-se de um grande impacto 
negativo para a justiça distributiva.  

Gewirtz reforça que, enquanto esse modelo mercadológico de alocação de fundos e 
escolha permanecer, crianças e jovens serão tratados como mercadoria, valorizados com 
base no quanto podem contribuir para melhorar a imagem da escola e sua posição nas 
league tables e nos relatórios de inspeção, já que as escolas mais bem colocadas atraem 
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mais investimento privado e mais matrículas das famílias motivadas e com recursos. Nos 
termos de Young (1990), essa situação representa uma forma de exploração dos estudantes 
e de marginalização das populações em desvantagem econômica e de grupos étnicos 
específicos.  

Gewirtz (2002) analisa outros aspectos das políticas da Terceira Via que prejudicam o 
alcance da justiça relacional e da justiça associativa. Um desses aspectos é a polarização 
e seletividade do sistema educacional inglês. Desde os onze anos de idade, os alunos 
realizam provas que irão selecioná-los, de acordo com suas diferentes habilidades, para 
seguir trajetórias diferenciadas em escolas secundárias de maior ou menor status15. Dentro 
das escolas também acontece esse tipo de seleção através das práticas de agrupamento 
(setting). Gewirtz cita uma série de pesquisas que mostram como as escolas e os grupos de 
maior status acabam tornando-se enclaves da classe média e contribuindo para gerar 
segregação e estereotipar os alunos. Nesse sentido, tais mecanismos de seleção e 
agrupamento, bem como os de exclusão anteriormente referidos, geram injustiças dos tipos 
marginalização e impotência, uma vez que os alunos menos valorizados pelo sistema de 
mercado (tipicamente meninos da classe trabalhadora e populações afro-caribenhas) 
experimentam sentimentos de inutilidade e perda do autorrespeito, e pouco podem opinar 
sobre as decisões que afetam sua aprendizagem.  

As famílias dos alunos também são injustiçadas pela marginalização e impotência. 
Em nome do aumento da democracia, elas são chamadas a participar de órgãos colegiados 
como os Fóruns de Ação Educacional. No entanto, suas vozes têm pouco peso nas decisões 
sobre as estratégias prioritárias para atacar a exclusão social, devido ao desenho dos órgãos 
em si e ao fato de que os empresários representantes do comércio e indústrias locais gozam 
de papel central nestes espaços, dominando-os com seus interesses. Na prática, a 
proclamada participação das famílias restringe-se a equipá-las para agir de forma 
responsável na escolarização dos filhos, e para isso elas são incentivadas a participar de 
cursos onde aprendem habilidades específicas (por exemplo, como se tornarem pais 
melhores, como administrar o stress) e convocadas a assinar acordos de bom 
comportamento e de compromisso com as lições de casa (POWER & GEWIRTZ, 2001). 
Permanecem muitos relatos de pais que se sentem impotentes, pouco ouvidos em suas 
necessidades, e muitos ainda sentem que suas crianças são facilmente estereotipadas e 
excluídas ao longo do sistema educacional (GEWIRTZ, 2006; GEWIRTZ et al., 2005). O 
próprio discurso que sempre coloca as famílias e estudantes na parte das deficiências e 
problemas a serem sanados e nunca na parte das fortalezas a serem celebradas, contribui 
para aprofundar sua experiência de marginalização.  

Já as injustiças que recaem sobre o trabalho dos(as) professores(as) são basicamente do 
tipo exploração e impotência. Isso porque eles(as) estão trabalhando mais horas, sob 
contratos e salários precários e constante vigilância, para servir a interesses que não 
ajudaram a formular, o que os torna mais estressados e insatisfeitos no trabalho. As 
atribuições docentes estão mais focadas em aumentar as pontuações nos testes, competir 
com os pares por bonificação e com as escolas vizinhas por estudantes e fundos adicionais, 
do que em decidir o que/como as crianças devem aprender ou como fazê-las participar 
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genuinamente no processo de aprendizagem. O trabalho torna-se rotinizado, fragmentado e 
técnico, minando a autonomia profissional para inovar e se conectar aos interesses e 
experiências dos estudantes. Esta situação explica por que as crises de recrutamento e 
retenção dos professores na profissão continuam se acentuando (GEWIRTZ, 1997).  

Gewirtz (2002) também analisa como os documentos e práticas curriculares do período 
gerencial exacerbaram o tipo de injustiça que Young (1990) chama de imperialismo 
cultural. Os documentos curriculares oficiais sequer mencionam o problema do racismo e 
da discriminação étnica, restringindo-se à abordagem do tema por meio de um discurso 
genérico pró-diversidade. No entanto, pouco se logra alcançar nesse sentido, pois os(as) 
professores(as) passaram a ter menos espaço para desenvolver práticas organizacionais e 
pedagógicas sustentadas pelo reconhecimento e valorização das múltiplas identidades 
culturais dos alunos. Isso porque a intensificação dos sistemas de inspeção levou as escolas 
a restringirem seus esforços às disciplinas cobradas nos testes e adotarem abordagens mais 
tradicionais de ensino focadas exclusivamente na transmissão de conteúdo. Estas, apesar de 
serem consideradas mais efetivas pelo governo para promover equidade e preparar os 
alunos para o mercado de trabalho, contrastam com as abordagens centradas no aluno 
preferidas pela maioria dos professores do ensino primário e praticadas por muitos do 
ensino secundário. Trata-se, assim, de um currículo etnocêntrico, utilitarista, classificatório, 
padronizado e rígido, voltado a testes reducionistas, que gerou o contrário do que prometia, 
minando a reflexão crítica, a criatividade e a valorização das experiências, interesses e 
identidades dos(as) alunos(as).  

Quanto à quinta faceta de opressão elaborada por Young (1990), a violência, Gewirtz 
(2002) pontua que não se pode elaborar uma relação direta entre as políticas gerencialistas e 
o aumento da violência contra grupos oprimidos; no entanto, ela ressalva que os 
mecanismos de imperialismo cultural discutidos acima podem dificultar o trabalho nas 
escolas de prevenção às atitudes que sustentam esse tipo de violência.  

Por fim, pode-se retomar como a força dos elementos neoliberais e conservadores das 
políticas da Terceira Via minou a possibilidade de seus elementos humanistas e 
democráticos gerarem resultados mais efetivos do ponto de vista do alcance da justiça 
social. Afinal, como combater a discriminação em um sistema que encoraja o agrupamento 
de estudantes com base em habilidades restritas, seleciona os estudantes que mais 
contribuem para aumentar o desempenho das escolas, estimula a abertura de escolas com 
status desiguais? Como encorajar autonomia, criatividade, pensamento crítico em um 
sistema que trata os alunos como mercadorias e controla verticalmente o trabalho dos 
professores através de testes que valorizam uma concepção restrita de qualidade? Como 
falar em cidadania e democracia se o governo encoraja o envolvimento de empresas 
antidemocráticas na gestão das escolas? Como aprender democracia em um ambiente 
autoritário, no qual alunos, suas famílias e professores são tratados como problema e pouco 
encorajados a participar ativamente nas decisões que afetam seus próprios processos de 
ensino e aprendizagem? 
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5. Críticas às reformas gerenciais brasileiras 
 

Pretendeu-se demonstrar a utilidade do referencial teórico sobre justiça social, assente 
nas dimensões distributiva, relacional e associativa em diálogo com as facetas da opressão, 
para análise de uma ampla gama de aspectos das políticas gerenciais (gestão, avaliação, 
financiamento, currículo, trabalho docente) e os impactos que estas exercem sobre os 
diferentes sujeitos do processo educativo (professores, alunos e suas famílias).  

Informados pelas especificidades de nosso contexto, pesquisadores brasileiros também 
analisam criticamente a implementação das políticas/reformas gerenciais no Brasil levando 
em consideração os diferentes aspectos e sujeitos supracitados. Freitas (2012), Libâneo 
(2012), Evangelista e Shiroma (2007) entre outros, denunciam os interesses 
mercadológicos, neoliberais e conservadores que embasam dois grandes eixos destas 
reformas: 1. a centralidade adquirida pelas políticas de avaliação externa em larga escala e 
sua associação com mecanismos gerenciais de competição, punição e recompensa; 2. as 
diversas formas de privatização que incluem desde as parcerias e convênios entre 
instituições públicas e privadas (com e sem fins lucrativos) à introdução da lógica de 
mercado no setor público, o que resulta na reorganização principalmente dos processos de 
gestão e redefinição do conteúdo da política educacional brasileira. 

Em geral, as críticas referem-se aos índices em si16 bem como aos usos que as políticas 
neoliberais e conservadoras fazem deles. Por exemplo, denuncia-se a centralidade que as 
avaliações e índices adquiriram nas políticas educacionais e sua capacidade de induzir 
práticas de treinamento e estreitamento curricular, reduzindo a formação humana a 
habilidades economicamente valorizáveis e mensuráveis (MENEGÃO, 2016). Denuncia-se 
o fato de as avaliações e indicadores não considerarem aspectos fundamentais da qualidade 
educacional como a valorização dos profissionais e a infraestrutura das escolas (SOARES e 
XAVIER, 2013). Discutem-se as consequências das reformas gerenciais em termos da 
intensificação, precarização e desprofissionalização do trabalho docente (OLIVEIRA, 
2004; SILVA, 2018).  

Chama-se atenção para a formação de quase mercados educacionais ocultos (diferentes 
dos regulamentados por políticas de escolha como no caso da Inglaterra), que ocorrem 
quando as escolas adotam mecanismos velados de seleção/exclusão dos alunos conforme 
estes possam contribuir ou prejudicar os resultados nos testes e/ou a reputação da escola, o 
que contribui para a produção de desigualdades de oportunidades (KOLINSKI, 2013).  

Critica-se o sistema escolar e as políticas das últimas décadas, suas concepções de 
conhecimento, de racionalidade, de cultura, seus ideais de unicidade (currículos únicos, 
avaliações e resultados únicos, parâmetros únicos de qualidade) e como estes têm 
contribuído para conformar os coletivos populares como inferiores, inexistentes em nossa 
história intelectual e cultural, “através do não reconhecimento de seus conhecimentos, de 
suas culturas e formas de pensar e de pensar-se” (ARROYO, 2011, p. 91).  

Além disso, há críticas que se dirigem à forma como a relação público-privada impacta 
negativamente o controle democrático sobre os interesses públicos (PERONI, 2016), ou 
como a crescente aplicação de recursos públicos na compra de sistemas privados de ensino 



SARA BADRA DE OLIVEIRA 
 

 
18 

afeta a garantia do direito à educação em suas quatro dimensões: acessibilidade, 
disponibilidade, aceitabilidade e adaptabilidade. As violações contra as duas primeiras 
ocorrem ao se reduzirem os recursos públicos disponíveis para criação de oportunidades 
educacionais, enquanto as violações às duas últimas ocorrem por se escapar aos 
mecanismos de controle sobre a qualidade dos serviços ofertados (ADRIÃO et. al., 2015).  

Além destes e outros estudos críticos, há aqueles que explicitam sugestões de caminhos 
alternativos a partir de experiências concretas. Por exemplo, partindo da análise da política 
de avaliação institucional participativa implementada no município de Campinas, Sordi et 
al. (2017) defendem a importância de compreender a avaliação da escola pública como um 
processo político, do qual devem participar todos os segmentos da comunidade escolar bem 
como representantes do poder público com vistas ao alcance da qualidade social. Gandin e 
Apple (2012) defendem a democratização do acesso, do conhecimento e da gestão como 
pilares essenciais que permitiram ao projeto Escola Cidadã de Porto Alegre caminhar rumo 
à construção de um sistema educacional socialmente justo, crítico à ideologia 
mercadológica hegemônica.  

Longe de realizar uma análise exaustiva das pesquisas brasileiras sobre o tema, nesta 
última seção pretendeu-se expor algumas críticas que dialogam com aquelas desenvolvidas 
por Sharon Gewirtz no contexto inglês e, consequentemente, com o quadro conceitual sobre 
justiça social. Esse conceito pode servir, assim, como um horizonte valorativo capaz de 
articular as preocupações das pesquisas brasileiras que enfocam ora a questão da 
democratização, ora das condições de trabalho docente, ora das desigualdades de 
oportunidades, ora dos conhecimentos valorizados no currículo.  

Por fim, elucidar o horizonte valorativo que permeia tais pesquisas faz sentido dentro 
do arcabouço de uma sociologia reflexiva e eticamente comprometida, e permite às(aos) 
pesquisadoras(es) responder questões como: quais são as diferentes concepções em disputa 
sobre justiça social (e seus componentes igualdade, reconhecimento das diferenças, 
democracia)? Quais ganhos cada concepção permite alcançar? Quais são os dilemas 
enfrentados pelos sujeitos que tentam colocar os princípios da justiça social em prática? 
Quais são os demais interesses, preocupações, valores (ex. eficácia, liberdade, manutenção 
da ordem) que competem com a justiça social no terreno de elaboração e implementação 
das políticas e práticas? Pode-se, assim, investigar em que medida as políticas educacionais 
implementadas nas últimas décadas têm contribuído ou prejudicado o alcance de uma 
sociedade mais justa. 
 
 
Notas 
 
1. Ainda que muito se tenha a progredir na melhoria desses índices e na consequente universalização do acesso, 

permanência e sucesso, principalmente na etapa do Ensino Médio. Ver Oliveira (2007).  
2. Há casos de índices e avaliações externas cujos resultados melhoraram consistentemente ao longo dos anos a partir da 

introdução de tais medições, como as notas da Prova Brasil especialmente as do 5º ano do EF (FERNANDES e 
GREMAUD, 2020). Há outros casos, como o SARESP, em que há sobressaltos momentâneos, mas a tendência geral 
mostra uma planície no desempenho (disponível em https://avaliacaoeducacional.com/2018/01/27/saresp-2017-mais-

https://avaliacaoeducacional.com/2018/01/27/saresp-2017-mais-uma-decada-perdida-em-sp/
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uma-decada-perdida-em-sp/, acesso em 23/10/2020). Em geral, os resultados são inconsistentes e não há comprovação 
de que os casos de melhorias consistentes se devam à introdução das políticas de avaliação externa em larga escala. 

3. Dados sobre desigualdades e aprendizagens podem ser visualizados no portal do IDeA - Indicador de Desigualdades e 
Aprendizagens (disponível em www.portalidea.org.br, acesso em 26/10/2020). Além disso, o Anuário Brasileiro da 
Educação Básica (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2020) compila dados relativos a taxas de atendimento, de conclusão 
etc. para as várias etapas e modalidades.  

4. Importante ressaltar que há textos da autora traduzidos para o português (GEWIRTZ, 2002b; GEWIRTZ, 2007; 
GEWIRTZ & CRIBB, 2011a; GEWIRTZ & CRIBB, 2011b).  

5. No presente artigo, contenho-me em fazer esses apontamentos a respeito da obra de Kathleen Lynch. Mas já sinalizo a 
eminente publicação de um artigo de minha autoria sobre as diferenças entre “igualdade de condições” e “igualdade 
de oportunidades” a partir da obra de Lynch (BAKER et al., 2004). 

6. Recognitional justice.  
7. O peso que cada dimensão (cultural e econômica) possui na determinação da injustiça sofrida por cada grupo depende 

do marcador (classe, raça, gênero, sexualidade). Por exemplo, na injustiça de classe social, a dimensão econômica 
predomina. Já no caso da raça, Fraser não atribui primazia a qualquer dimensão. Trata-se de um debate complexo. Por 
exemplo, Davis (2016) reforça que a construção da categoria raça e a consequente inferiorização da imagem do negro 
serviu para legitimar a exploração econômica capitalista; para Munanga, as propostas de abolição da sociedade de 
classes não dão conta necessariamente de atacar o racismo enquanto crença na superioridade de determinadas raças 
sobre outras (AULA INAUGURAL DO PPDH COM O PROFESSOR KABENGELE MUNANGA, 2021).  

8. Education Reform Act - ERA.  
9. Na Inglaterra, a Secondary Education compreende a educação ofertada à faixa etária dos 11 aos 18 anos.  
10. A composição desses fundos combinava fontes públicas e privadas.  
11. DfEE - Department of Employment and Education.  
12. LEA - Local Education Authority. 
13. Na Inglaterra, os City Technology College (CTCs) são escolas secundárias independentes das autoridades locais 

(LEAs), focadas no ensino de ciências e tecnologia, gratuitas e financiadas por fontes públicas com contribuições de 
patrocinadores privados ligados aos setores do comércio e indústria. Estes patrocinadores compõem a maioria dos 
conselhos gestores dos CTCs.  

14. Nos Estados Unidos, as charter schools são escolas administradas por concessão, ou seja, financiadas pelo Estado e 
geridas pela iniciativa privada por meio de contratos de gestão.  

15. Aos onze anos de idade, os estudantes realizavam um exame denominado 11-plus. A depender da nota, seriam 
dirigidos para uma das seguintes opções: Escolas Abrangentes, Grammar Schools (foco acadêmico) e Escolas 
Especialistas (de artes, design etc.). Aos dezesseis anos, quem obtém boas notas no exame General Certificate of 
Secondary Education consegue cursar o Upper Secondary (parte opcional do ensino secundário) em escolas 
denominadas Sixth-Form (com disciplinas específicas direcionadas à preparação para ingresso na universidade).  

16. Por exemplo, o IDEB aceita que o bom desempenho de um aluno compense o mau desempenho de outro (SOARES e 
XAVIER, 2013).  
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