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Resumo  

A análise do discurso da gestão da Secretaria Municipal de Educação, no município do Rio de 

Janeiro, parece indicar a presença da cultura da performatividade nas políticas curriculares. 

Para discutir essa questão, busco aproximações com as discussões de: Hall, Bauman, Candau 

& Leite, na problematização das questões da identidade cultural e da diferença; Ball, 

Mainardes, Marcondes, e Lopes & López para pensar as transformações no quadro político 

global e suas implicações em termos de políticas curriculares. Desse modo, investigo de que 

maneira o discurso performático vem sendo construído e (re)significado, na perspectiva de 

ciclo contínuo de políticas curriculares, e reinterpretado no contexto da prática escolar. Neste 

texto, apresento os primeiros desenvolvimentos desta interlocução teórica, buscando justificar 

o foco da pesquisa, bem como as principais opções teórico-metodológicas que a orientam. 

Investigo se a cultura da performatividade pode ser considerada como pano de fundo para 

novas formas de produção das desigualdades sociais, tendo em vista discussões sobre 

identidade cultural e diferença. Foco na produção social de performances, que costumam ser 

valorizadas, na perspectiva mercadológica, e os mecanismos de nomeação para classificar os 

indivíduos. Este estudo está vinculado à pesquisa A diferença cultural no contexto da prática: 

traduções possíveis da multieducação, por sua vez inserido na linha de pesquisa Currículo: 

sujeitos, conhecimento e cultura, do PROPEd-UERJ.  
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Performativismo: situando essa tendência no quadro político global 

 

 Quero apresentar, primeiramente, algumas breves considerações que possam situar a 

cultura da performatividade em meio às demais transformações que têm ocorrido no projeto 

político social, ao que Ball denominou como sendo “parte de um novo acordo político global” 

(2004, p.1105). As mudanças que têm ocorrido, ao longo de décadas, no cenário das políticas, 

são perceptíveis no surgimento de novas relações sociais de governança, mas também existem 

aquelas que afetaram mais diretamente tanto o modo de produção quanto as relações de 

trabalho. 

 O novo acordo de que Ball fala é apresentado por ele como acordo político de Pós-

Estado da Providência e revela uma nova forma de atuação do Estado em que o seu papel, 

antes compreendido como cuidador e provedor, passou a ser o de regulador (ibid., 1106). 

Nesse novo papel que o Estado assumiu, algumas de suas responsabilidades, em sua anterior 

atuação como provedor, passaram a serem redistribuídas gradualmente e negociadas com 

outras instâncias e com os próprios cidadãos. 



 Segundo esse autor, o Estado passa a gerir e a regular as medidas com as quais as 

instituições poderão atuar no atendimento e no serviço à população, que antes eram de sua 

inteira responsabilidade. Os setores públicos negociam o espaço para que a prestação de 

serviços à sociedade seja compartilhada com empresas e órgãos privados.  

 Concomitantemente, Ball (2004) aponta para uma mudança ligada ao capital e aos 

seus interesses, que fez com que as empresas começassem a considerar os serviços sociais, 

que antes eram de responsabilidade do Estado, como uma possibilidade de expandir seu 

mercado e aumentar a arrecadação – o lucro. Com isso, conseguiram romper regulações que 

eram feitas pelo Estado e passaram a inserir seus objetivos. 

 Ainda segundo Ball (id.), as instituições do setor público passaram a ser orientadas por 

uma busca de eficiência e resultados, estabelecendo outras relações de trabalho, mediadas por 

uma nova cultura que alimenta a competitividade. A combinação de metas e incentivos é 

responsável por estabelecer os rumos e a forma de organização dessas instituições e das 

relações de trabalho que os seus profissionais desenvolvem. 

 Diante desse quadro de transformações, um novo cidadão começa a ser construído 

para adequar-se às novas relações sociais que estão sendo forjadas, entre outras influências, 

pelos interesses do capital, do novo papel das instituições do setor público, das investidas de 

mercado e da descentralização do Estado como provedor.  Nessa perspectiva, o cidadão 

passa de dependente do Estado a consumidor ativo. 

 Embora essas mudanças sejam perceptíveis nas novas relações que se estabeleceram, 

seja no campo político, econômico e social, elas foram construídas e negociadas a partir de 

oscilações e instabilidades por serem disputadas por diferentes interesses. Nesse sentido, 

quero discutir algumas questões: primeiramente, destaco que quando falo dessas mudanças 

não as trato como se fossem sequenciais ou lineares. Elas estão implicadas umas com as 

outras e se provocam por meio de influências mútuas. Devido à complexidade com que foram 

sendo construídas essas mudanças e da impossibilidade de descrevê-las de maneira que 

apontasse para uma ordem de acontecimentos cronológicos, busco a perspectiva de ciclo de 

políticas para pensar essas mudanças de maneira contínua e circular, ainda que o foco recaia 

sobre o contexto da influência. Da mesma forma, ainda que acontecimentos globais 

influenciem na organização do Estado-nação eles são reinterpretados e modificados de acordo 

com as necessidades e escolhas de cada local. Ball (ibid., p. 1115) ressalta ainda que a 

globalização produz  “políticas híbridas e diversidade política”, em função da tensão e 

releitura local dos efeitos e influências globais. 



Entre tais transformações, implicadas de certo modo com as influências globais, que 

incidiram até certo ponto sobre as políticas locais, vale considerar a existência da tensão entre 

o global e o local. Dessa maneira, há uma tentativa de tornar determinados discursos e 

políticas globalizantes, o que pode ocorrer na medida em que as políticas locais negociam e 

reinterpretam tais discursos à sua maneira e de acordo com o seu interesse; também há um 

movimento local que busca influenciar com seu discurso e seus interesses o que é global. 

Assim, essa tensão pode influenciar em diferentes sentidos, isto é, do global para o local, e 

vice-versa, mas sempre produzindo discursos híbridos (LOPES & LÓPEZ, 2010). Tais 

discursos são resultados de constantes negociações e recontextualizações que são afetados por 

experiências, idéias e, no caso das políticas educacionais, também por documentos 

curriculares oficiais, práticas e acordos discursivos locais. 

Em segundo, existe um discurso muito presente que credita ao Estado uma espécie de 

onipotência, como se suas regras e demandas fossem cumpridas sem alguma contestação ou 

interferência nas decisões políticas por parte da sociedade (LOPES, 2006). Logo, não defendo 

que o Estado tenha estabelecido por si só as mudanças que interferiram em seu papel na 

sociedade, bem como nas que ocorreram nas instituições do setor público, do capital e do 

novo papel de cidadão. Nessa perspectiva, concordo com Ball quando afirma que “o processo 

de traduzir políticas em práticas é extremamente complexo” (MAINARDES & 

MARCONDES, 2009, p. 305), negando a abordagem estadocêntrica das questões do campo 

educacional, bastante difundida nos estudos sobre os processos de formulação de políticas, 

sem desconsiderar, contudo, a influência e a força dos interesses do Estado. 

Dessa forma, podemos perceber a presença, no contexto da influência na formulação 

de políticas curriculares na esfera pública, dessas novas relações político-sociais através do 

discurso que promove a competitividade, o foco em metas e o alcance de resultados, o 

incentivo à busca por competências, cada vez mais valorizadas no mercado, a culpabilização 

do indivíduo, o controle mensurável do trabalho. Contudo, ainda que identifiquemos muitos 

desses discursos nas relações sociais e nas instituições públicas, inclusive nas escolas, eles 

podem ser reinterpretados e ressignificados nos contextos de produção e de prática 

(MAINARDES, 2006). Logo, esses discursos não são homogêneos ou estáveis, eles são 

resultados de releituras, que são feitas em diferentes instâncias, pelos indivíduos que 

articulam, na prática, as produções textuais e produzem, a partir delas, discursos híbridos 

(LOPES & LÓPEZ, 2010).  

 

 



Traços da cultura performática nas políticas curriculares 

 

Seguindo a linha teórica proposta por Ball, é possível tecer algumas considerações 

quanto às políticas curriculares que organizam as práticas escolares atuais no município do 

Rio de Janeiro. A Rede Municipal de Ensino é composta por 1.063 escolas que atendem aos 

dois segmentos do ensino fundamental e que juntos somam cerca de 640.210 alunos, segundo 

dados da Secretaria Municipal de Ensino – SME – órgão responsável por elaborar, coordenar 

e avaliar as políticas curriculares da extensa rede. Acompanhando algumas ações noticiadas 

no site oficial da SME
1
 e no convívio escolar, como participante do grupo de pesquisa 

Currículo escolar, diferença cultural e desigualdade, inserido na linha de pesquisa Currículo: 

sujeitos, conhecimento e cultura, tenho investigado a presença da cultura performática na 

política curricular que vem sendo desenvolvida atualmente na nossa cidade. 

Ball define a performatividade como “uma tecnologia, uma cultura e um método de 

regulamentação que emprega julgamentos, comparações e demonstrações como meios de 

controle, atrito e mudança” (2005, p. 543). O desempenho de cada profissional ou da 

instituição devem ser mensuráveis com a finalidade de comprovar sua qualidade e criar 

mecanismos de controle e premiação. À medida que a qualidade ou o desempenho é 

contabilizado ou aferido, os resultados dão visibilidade a esses profissionais e instituições 

trazendo status e o reconhecimento do que se considera como mérito, por meio de 

gratificações. Dessa maneira são atribuídos valores financeiros e de prestígio social àqueles 

que desenvolverem determinadas habilidades e que as demonstrarem em medições 

regulativas.   

Segundo esse autor, “a performatividade é alcançada mediante a construção e 

publicação de informações e indicadores” (ibid., p. 544) que servem como parâmetros para 

tecer comparações e julgamentos entre os profissionais e as organizações que alcançam ou 

que fracassam, na visão desses reguladores, em suas metas. Nesse sentido, existem dois 

processos envolvidos: o da culpabilização e o da competividade desses sujeitos. Quando não 

alcançam os objetivos e metas propostas, os indivíduos são responsabilizados pela baixa 

produção ou resultados insatisfatórios. Já os que alcançam são nomeados e apontados pelo 

suposto mérito, por sua competência, sendo premiados por sua conquista. A partir dessa 

distinção, criam-se mecanismos que diferenciam, comparam e nomeiam a diferença, entre os 

que cumprem as metas e os que não as alcançam, em sentido que os torna desiguais. 
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No caso citado – da SME-RJ – as políticas curriculares, com presença da cultura 

performática, operam com a aplicação de provas padronizadas e de outros mecanismos de 

aferição, para a construção de dados e de rankings das escolas. Lopes (2010, p. 101) chama a 

atenção para o perigo de vincularmos os resultados de tais rankings à “suposta qualidade das 

escolas”, em conclusões apressadas e simplistas.  

Uma das ações que chama a atenção é o sistema de recompensa – denominado Prêmio 

Anual de Desempenho – que premia profissionais que atingem metas estabelecidas pela SME 

e que são assumidas formalmente e documentadas no Termo de Compromisso de 

Desempenho. Tal sistema de recompensa tem sido enunciado com destaque na imprensa local 

e mídias da própria prefeitura como sendo uma política de valorização do professor
2
. 

A valorização do professor, da maneira como está posta, revela uma orientação para o 

que Ball chama de “uma nova cultura da performatividade competitiva” baseada no sistema 

de metas e incentivos para produzir “novos perfis institucionais” (BALL, 2004, p. 1107). 

Nesse processo, as metas e ideais sociais da educação vão sendo esquecidos em prol de uma 

visão mensurável, utilitarista e controlável das práticas educacionais. Trata-se de uma 

educação de/para resultados, que está inserida num projeto maior que é o de educar para o 

mercado, para o trabalho. Ball (ibid., p. 1116) destaca ainda que ao vincular os “discursos da 

responsabilidade, da melhoria, da qualidade e da eficiência”, que são fortes nesse modelo de 

gestão, ao desempenho, e este, aos incentivos, as práticas se tornam frágeis e vulneráveis por 

serem condicionadas às premiações e por não estarem vinculadas à reflexão, à negociação, 

junto aos professores, da organização de eixos prioritários de trabalho e das melhorias nas 

condições oferecidas para sua prática. 

Em concordância com a compreensão de Ball (MAINARDES, 2006), ao tratar as 

políticas curriculares como ciclo, que se apresenta em diferentes contextos interligados, penso 

que a cultura da performatividade não é um discurso produzido apenas pela SME, ou seja, 

nego a centralidade e a onipotência dos discursos produzidos pelo Estado, nesse caso por sua 

representante. Considerando que as políticas de currículo são produções de sentidos e 

significados em múltiplos contextos, de maneira a compor um ciclo contínuo, seus efeitos 

podem ser diferentes dependendo das várias interpretações e releituras que são feitas pelos 

professores e demais profissionais das escolas.  

De todo modo, tendo pontuado minha opção por operar com a teorização do ciclo 

contínuo de políticas, observo que as políticas curriculares da SME de valorização, termo de 
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sua preferência, e premiação com base em resultados e indicativos de qualidade podem ser 

entendidas como um exemplo de releitura e de reinterpretação, nos contextos da influência e 

da produção de textos, de uma influência da cultura performática. Na pesquisa que tenho 

paticipado, alguns exemplos dessas reinterpretações podem ser percebidas tais como: a 

frequência do discurso profissionalizante, que tende a motivar os alunos a se definirem por 

algum curso técnico com a finalidade de ingressar mais rapidamente no mercado de trabalho, 

o discurso da competitividade para que alcancem metas pessoais, a valorização da cultura 

letrada e do domínio de competências como a escrita/leitura e dos cálculos matemáticos. 

Ainda sobre a presença de traços da cultura performática nas políticas de currículo, Lopes 

(2010, p. 96) lembra que podemos encontrar “determinados traços globais e locais nas 

releituras das definições oficiais, bem como nos efeitos dessas políticas na sociedade” 

dependendo das escolhas que são feitas em razão de determinados interesses em detrimento 

de outros. 

Questiono esse modelo de valorização de professores, e da própria educação, pois, 

enquanto são construídos os discursos supostamente de valorização, as condições de trabalho 

ficam esquecidas nas agendas dos governos, sem receber a devida discussão, e outras 

prioridades são negociadas e financiadas. Por serem aviltados nas suas condições de trabalho, 

os professores podem aderir à cultura performática, motivados por recompensas e “status”, ou 

pelos próprios mecanismos de difusão do discurso da performatividade nos textos que 

circulam nas instituições (LOPES, 2006). 

Nesse viés performativo, a lógica de mercado disputa espaço na educação para tentar 

suprimir ideais sociais de humanização, que são parte de outro tipo de valor que pode ser 

considerado nas trocas e processos de ensino-aprendizagem. Dessa forma, a lógica da 

competência presente nas políticas curriculares sugere que o processo de ensino-

aprendizagem esteja focado no discurso do saber-fazer, na instrumentalidade da educação. A 

esse respeito, Ball (2004, p. 1111) afirma que “existe um crescente menosprezo ou 

esquecimento das metas sociais da educação”, o que não pode ser generalizado, mas 

considerado um dos deslocamentos que essa cultura trouxe e que é perceptível na observação 

do dia a dia da escola. 

Numa primeira análise, ainda em fase de construção, de entrevistas que realizei para 

investigar o papel da escola na trajetória da juventude pobre favelada
3
, já é possível ver traços 
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da cultura performática presente nas experiências que foram registradas. Ao perguntar a um 

dos entrevistados sobre a importância que a escola teve para sua vida, sua resposta fooi de que 

não teve muita relevância e que “eles querem saber é da nota”, quando se referia à relação 

com os professores. Essa marca que parece ter ficado, ou que pode ter sido (re)construída, 

naquele momento em que o indaguei, acerca de sua vivência escolar, revela um 

desencantamento com a escola. Tal fala pode indicar que, nesse caso, a cobrança de uma 

performance era presente no discurso praticado na escola. Embora nessa época, o discurso 

performático não fosse uma marca tão expressiva como é hoje na escola, a educação bem 

sucedida seria a que demonstrasse no resultado o pré-estabelecido, o ideal, o parâmetro a ser 

alcançado por todos. Nesse sentido, são estabelecidos parâmetros ideais a serem alcançados e 

pelos quais se pretende nomear e separar o que poderíamos ilustrar como o joio e o trigo. 

Nessa régua de medir desempenhos é possível que alguns estejam na medida e outros fora 

dela, ou seja, com outras medidas, com as várias medidas que se pode ter. 

 

Diferença cultural na escola pública 

 

 Venho discutindo e ponderando algumas questões sobre a cultura performática, e sua 

presença nos contextos da influência e da produção textual circulante, bem como apresento 

minhas primeiras aproximações em analisar a política curricular e o contexto da prática nas 

escolas públicas. Dialogando com as questões relativas ao processo de globalização e ao novo 

acordo político que se desenvolveu nas últimas décadas, podemos pensar de que forma esse 

projeto, que se pretende globalizar, pode afetar as culturas e as identidades dos sujeitos. 

 Para Hall (2006), a cultura é conceituada como sistemas ou códigos (instáveis e 

heterogêneos) que dão sentido ao que fazemos, e que organizam nossas ações e a maneira 

como compreendemos a nós mesmos. Assim sendo, a cultura “é definidora também das 

identidades sociais e da constituição dos sujeitos”, pois são constituídas nos processos 

discursivos (LÓPES & LÓPEZ, 2010, p. 95).  

 Segundo esse mesmo autor, as identidades culturais não têm uma essência, são 

provisórias e híbridas em função de sua constituição discursiva. Nesse sentido, concordo com 

o autor que uma nomeação mais adequada, para pensar identidades culturais, seria 

identificações culturais – em função de sua fragilidade, de seu aspecto fragmentado, por 

vezes, contraditório, e fluido como coloca Bauman (2005).  

 A escola pública pode ser entendida como uma microssociedade, na qual as diferentes 

formas de culturas e de identificações culturais estão presentes. Sendo assim, também nela são 



percebidas as diferenças, nomeadas a partir dessa compreensão de que são múltiplas as 

identificações e os grupos culturais que se encontram nesse espaço.  

 Candau & Leite (2010) discutem o encontro de diferentes grupos culturais no espaço 

escolar na perspectiva intercultural – que propõe o diálogo entre esses grupos, sem desprezar 

diferenças que surgem nessas relações e afirmando a necessidade de enfrentar as 

desigualdades que podem ser geradas a partir das diferenças. As autoras destacam ainda que 

as identificações e diferenças não são fixas: embora haja esforços e tentativas de fixá-las, por 

algum tempo que seja, elas estão sempre em movimento, imprevisíveis, situadas em meio a 

disputas de poder e marcadas pelo caráter provisório. 

 Gostaria de discutir a diferença cultural, tecendo algumas relações de como a cultura 

performática pode transformar as diferenças em desigualdades na escola, e o mecanismo que 

de exclusão dos diferentes (vistos como desiguais) do sistema. 

 A cultura performática pressupõe, como já foi explicitado, a criação de indicadores e 

de resultados que expressem qualidade e eficiência. As performances são elaboradas em cima 

desses indicadores e com vistas a alcançá-los e, até mesmo, ultrapassá-los, gerando novos 

resultados que não se esgotam em busca do sucesso, do desenvolvimento pleno de 

competências cada vez mais apuradas e bem sucedidas na visão capitalista e mercadológica. 

 Na educação, são feitas projeções para que as escolas alcancem resultados numa 

ordem crescente a cada ano. Com base nessas projeções e expectativas, o trabalho pedagógico 

e escolar como um todo é organizado a fim de que sejam alcançadas tais metas. Os sistemas 

avaliativos do Ministério da Educação propõem um quadro que projeta o avanço crescente das 

escolas, nos resultados obtidos nas avaliações nacionais, para os próximos dez anos. Cada 

secretaria municipal ou os governos estaduais desenvolvem suas estratégias para cumprir as 

metas.  

 Dessa forma, os indicadores e projeções de avaliação como o Ideb
4
 – Índice de 

desenvolvimento da educação básica – que foi criado desde 2007, para aferir a qualidade de 

cada escola e cada instituição de ensino, servem de parâmetro para comparar e definir metas 

futuras. O cálculo dos indicadores que aparecem no Ideb são feitos por meio de pesquisas 

realizadas pelo Inep, que se baseiam nos resultados das avaliações aplicadas aos alunos e nas 

taxas de aprovação escolar. 

 Esse é um exemplo de parâmetro nacional que possibilita a comparação e a criação de 

rankings e o estímulo à competitividade entre as escolas. Cada município administra e conduz 
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métodos e estratégias para alcançar as melhores posições nos indicadores. Eles repassam às 

unidades escolares de suas redes as metas e as funções para que obtenham sucesso nas 

avaliações. Como já foi dito, na SME do Rio de Janeiro tem sido adotado um sistema de 

valorização e competitividade para estimular os profissionais a alcançarem as metas anuais de 

desempenho. 

 Esse movimento pode ser percebido nas orientações curriculares, e demais 

documentos que circulam na escola e que são constantemente reinterpretados e recriados 

pelos professores no contexto da prática. Assim sendo, é possível encontrar a presença de 

traços do discurso performático nas práticas escolares, tais como aqueles que supervalorizam 

e nomeiam os alunos que se destacam na ótica das performances. 

 Vinculados à cultura performática, é recorrente também o discurso que prioriza o 

ensino e a aprendizagem de determinadas habilidades e saberes em detrimento de outros. Essa 

é uma discussão ampla e que implica pensarmos, numa forma mais geral e densa, como os 

saberes e disciplinas foram e estão sendo selecionados e legitimados nos documentos 

curriculares. Sobre esse tema existem pesquisas e trabalhos relevantes publicados, o que não é 

possível abordar neste espaço. 

Por outro lado, a escola também (re)cria seus próprios eixos de trabalho, que são 

mediados pelas orientações curriculares, e que ganham outros contornos, na medida em que 

estas não determinam o seu cumprimento, simplesmente, mas são recriadas em múltiplas 

instâncias, e com interferências, das administrações locais de cada unidade escolar, e dos 

diferentes sujeitos que constituem o tecido escolar. 

Outro traço da performatividade que é recorrente na escola resulta de processos 

avaliativos únicos e universalizantes, que buscam medir o conhecimento dos alunos. E não 

apenas medir, mas classificar e distinguir os que seriam bem sucedidos dos que fracassam – 

falo em termos de um fracasso que ganha uma conotação de contornos pessoais – numa lógica 

que atribui sucesso ou fracasso responsabilizando o aluno, desconsiderando os processos 

individuais de aprendizagem e de percepção de conteúdos, reafirmando o discurso do suposto 

mérito que norteia as relações sociais atuais. Temos assim, um dos cenários em que as 

diferenças passam a ser classificadas e nomeadas, definindo classes e posições que 

privilegiam alguns alunos, num sistema que pode servir de mecanismo de exclusão, atestando 

a incompetência do alunado, e em outras instâncias da própria escola. Em casos como este, é 

recorrente a culpabilização do aluno, o que frequentemente se afirma com falas essencialistas, 

que buscam justificar e responsabilizar também as constituições familiares e grupos culturais 

de origem, e até mesmo, as questões como de gênero e raça. Outro sentido que, por vezes, se 



atribui ao fracasso é por meio da medicalização, isto é, a nomeação de supostas limitações, 

que podem ser de ordem física ou cognitiva, e que justifiquem a ineficiência dos resultados – 

mas esta também é uma discussão maior do que o possível neste texto. 

Outra situação que pode ocorrer é a naturalização da desigualdade mediada por um 

tipo de “discurso da diferença” (CANDAU & LEITE, 2010, p. 16).  Assim, o aluno continua 

sendo responsabilizado, mas sem ser necessariamente tratado numa condição de 

desmerecimento. É o jeito dele, é a maneira que ele aprende, são modos de amenizar essa 

responsabilização e deixar passar de lado outras questões envolvidas e, principalmente, criar 

uma espécie de invisibilidade para a desigualdade. 

Com base nas discussões no grupo de pesquisa do qual participo, nas primeiras 

análises e aproximações do tema da pesquisa, posso perceber que a escola frequentemente 

converte diferença cultural em desigualdade. Algumas das marcas desse tratamento dado à 

diferença, pela escola, estão presentes na linguagem, nos conteúdos curriculares, nas 

classificações e distinções que acabam por influenciar na baixa auto-estima e na baixa 

expectativa dos alunos e professores (id).  

Concordo com Candau & Leite (ibid., p. 17) que “tais produções (...) correspondem a 

valores e conformações mais amplas na sociedade: em outras palavras, a sociedade com 

frequência informa à escola que diferença é desigualdade”. Contudo, esses valores não 

precisam ser reproduzidos na escola e, quando o são, podem ser combatidos. 

Por fim, a escola pode também ser compreendida como um espaço de possibilidades, a 

partir da discussão dos desafios que a educação enfrenta nos dias atuais, levando-se em conta 

as forças sociais que a envolvem e os sujeitos que a compõem. A reflexão sobre as práticas 

pedagógicas dessa instituição, na sociedade desigual, pode favorecer a abertura para novas 

práticas sociais, para o (re)conhecimento do direito à diferença e reversão dos processos de 

padronização, performativismo e homogeneização cultural. 

 

Considerações finais 

 

 As discussões desenvolvidas neste trabalho, no qual busquei relacionar a cultura da 

performatividade às demais transformações, que estão ocorrendo no quadro político e social 

no mundo, colaboram para a compreensão das implicações do que chamamos de globalização 

nas políticas de educação, na medida em que demonstram que esses processos se comunicam 

e se implicam mutuamente e de alguma forma. 



 A investigação sobre traços da cultura performática nas políticas curriculares parece 

indicar a presença desta, em diferentes contextos e recontextualizações, na atual gestão 

adotada pela SME. Entretanto, tal perspectiva de alguma maneira transborda e é 

reinterpretado na dinâmica escolar: fazendo com que se selecionem determinados alunos que 

sobreviverão no sistema por conta de suas performances, no recorrente discurso do suposto 

mérito pessoal, na exclusão pretensamente justificada por parte da escola sobre os que 

fracassam em suas carreiras escolares, na culpabilização dos mesmos, bem como em outros 

espaços e relações sociais dos dias atuais. 

 A cultura performática pode ser entendida como pano de fundo ou contexto propício 

ao surgimento das desigualdades, na medida em que são padronizados determinados 

comportamentos e resultados, e que se estabelecem relações de valor, reconhecimento e 

prestígio para determinados tipos de performances em detrimento de outras. Logo, com base 

nas pesquisas de que atualmente participo, penso que a difusão da cultura performática tende 

a favorecer ou produzir outras formas de desigualdade cultural e social. 
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