
A REDEFINIÇÃO DO PAPEL DO ESTADO E AS POLÍTICAS
EDUCATIVAS
Elementos para pensar a transição

Almerindo Janela Afonso

Resumo Seguindo sobretudo alguns dos termos de referência do debate
em contexto europeu, o presente texto procura colocar em evidência alguns dos
eixos e condicionantes das políticas educativas actuais, tendo como pano de fundo
a redefinição do papel do estado. Apesar de ser uma temática susceptível de ser
abordada a partir de perspectivas teórico-conceptuais diferenciadas, o autor
privilegia um enfoque sociológico, começando por recensear criticamente as
(velhas) teorias do estado para, em seguida, muito sucintamente, referenciar
algumas das alternativas teóricas emergentes que procuram dar conta das novas
formas de actuação do estado, já evidentes na definição das políticas educativas
e cada vez mais condicionadas por diferentes dimensões e repercussões do
processo de globalização.

Palavras-chave Estado, globalização, sociologia das políticas educativas.

A te má ti ca es co lhi da para este tex to é par ti cu lar men te pro pen sa à mo bi li za ção de
pers pec ti vas teó ri co-con cep tu a is ou dis ci pli na res di fe ren ci a das. No en tan to, fiel
quan to pos so ao ofí cio e ao ha bi tus do so ció lo go, o en fo que que pri vi le gi a rei é o da
so ci o lo gia das po lí ti cas edu ca ti vas — de sig na ção que ve nho adop tan do para no -
me ar a es pe ci fi ci da de do “olhar” a par tir do qual te nho pro cu ra do cons tru ir um
dos meus ob jec tos pre fe ren ci a is de in ves ti ga ção e de do cên cia.

Na ver da de, a ob ser va ção que aca bei de fa zer tem im plí ci ta a con vic ção (es -
tou cer to que mu i to dis cu tí vel) de que as for ma ções aca dé mi cas dos in ves ti ga do res 
que, em Por tu gal ou em ou tros pa í ses, tra ba lham as ques tões das po lí ti cas edu ca ti -
vas (ou que lec ci o nam dis ci pli nas que de sig nam de po lí ti ca edu ca ti va), não sen do
mais de ter mi nan tes do que as suas op ções po lí ti cas ou vi sões do mun do, têm, to da -
via, al gu ma in fluên cia nas abor da gens que pri vi le gi am. Re fi ro-me, mais con cre ta -
men te, a três ati tu des re cor ren tes. Uma, de teor mais mar ca da men te nor ma ti vo ou
pres cri ti vo — tra du zin do, tal vez, dis po si ções mais afins às dis ci pli nas do di re i to,
da ciên cia po lí ti ca e da ad mi nis tra ção pú bli ca — ten de a con vo car e re ac tu a li zar ve -
lhos pos tu la dos fun ci o na lis tas na aná li se da edu ca ção, e dis far ça mal a ob ses são
por tor nar mais efi caz a agen da po lí ti ca, as sim pri vi le gi an do e enun ci an do mo de -
los, pro pos tas e ori en ta ções que, re gra ge ral, não ques ti o nam os va lo res e a or dem
so ci al e pe da gó gi ca do mi nan tes. Uma ou tra ati tu de, mais acen tu a da men te ex pli ca -
ti va ou com pre en si va, não ra ras ve zes in du zi da por for ma ções aca dé mi cas mais
pró xi mas de uma so ci o lo gia we be ri a na ou mes mo da pró pria fi lo so fia, ape sar de
pro cu rar des cons tru ir os pro ces sos de for mu la ção, de de ci são e de im ple men ta ção
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das po lí ti cas edu ca ti vas, no sen ti do de per ce ber as ló gi cas, as re la ções de po der, as
con tra di ções e as con se quên ci as des sas mes mas po lí ti cas, ten de, to da via, a de i xar
ape nas im plí ci tas as al ter na ti vas de fen di das.1 Fi nal men te, uma ter ce i ra ati tu de,
mais re fe ren ci a da à so ci o lo gia crí ti ca, pode ser me lhor ca rac te ri za da como aque la
que não se li mi ta à des cons tru ção ana lí ti ca das po lí ti cas edu ca ti vas, ou à de so cul ta -
ção das am bi gui da des e con tra di ções que as atra ves sam, mas as su me, em si mul tâ -
neo, um com pro mis so éti co e po lí ti co ex plí ci to, pro cu ran do e va lo ri zan do o con -
fron to ten so e ins tá vel en tre a ob jec ti vi da de pre ten di da pela prá ti ca ci en tí fi ca e a po li -
ti ci da de ine ren te a toda a ac ção hu ma na. Tra du zin do a pro cu ra de uma ex pli ca ção
ri go ro sa e em pi ri ca men te sus ten ta da re la ti va men te às po lí ti cas edu ca ti vas que são
ob jec to de aná li se — o que, cer ta men te, im pli ca a sem pre mais di fí cil as sun ção da
ta re fa de in ter pre tar as es pe ci fi ci da des na ci o na is onde elas ocor rem, em vez da
(mais fá cil) im por ta ção mi mé ti ca de agen das de in ves ti ga ção do mi nan tes em ou -
tros con tex tos — esta pos tu ra não dis pen sa o in ves ti ga dor de as su mir os va lo res e
vi sões do mun do que de fen de, ain da que eles, fre quen te men te, es te jam em pro fun -
da di ver gên cia com o sta tu quo que pre ten de com pre en der e pro ble ma ti zar, sem
que isso jus ti fi que me nos es for ço de ri gor e de ob jec ti vi da de.

Em con gruên cia com esta úl ti ma ati tu de, que é aque la com a qual mais me
iden ti fi co, a ques tão que se co lo ca como mais per ti nen te pa re ce-me ser a se guin te:
será pos sí vel cons tru ir com ob jec ti vi da de o ob jec to po lí ti cas edu ca ti vas sem de i xar
de man ter um com pro mis so com as lu tas so ci a is em tor no des sas mes mas po lí ti -
cas? Ace i to, por ago ra, que a res pos ta pos sa ser a que é dada por Ray mond Mor row
e Car los Alber to Tor res quan do pro põem:

uma aná li se in te gra da da po lí ti ca edu ca ti va deve, na pers pec ti va de uma so ci o lo gia
da edu ca ção crí ti ca e po lí ti ca, pos su ir dois mo men tos: a aná li se ob jec ti va dos de ter mi -
nan tes da po lí ti ca pú bli ca; e uma aná li se da an te ci pa ção das con di ções de pos si bi li da -
de das mu dan ças e das es tra té gi as pro vá ve is de im ple men ta ção de uma po lí ti ca de
trans for ma ção (Mor row e Tor res, 1997: 312-313).

Fa zen do des ta pro pos ta um ro te i ro para o meu pró prio tex to, não irei, no en tan to, mu i -
to além do pri me i ro mo men to que es tes au to res pro põem para a aná li se das po lí ti cas
pú bli cas. Assim sen do, pro cu ra rei, so bre tu do, co lo car em evi dên cia al guns dos ei xos e
con di ci o nan tes das po lí ti cas edu ca ti vas ac tu a is, ten do como pano de fun do a re de fi ni -
ção do pa pel do es ta do. Do meu pon to de vis ta, esta pa re ce ser uma eta pa pré via pela
qual se tor na ne ces sá rio pas sar an tes que pos sa mos es tar em con di ções de equa ci o nar
os de sen vol vi men tos fu tu ros e as “po lí ti cas de trans for ma ção”.

O estado, as teorias do estado e as políticas educativas

Pela com ple xi da de das ques tões em jogo, pre ten do tão-so men te en sa i ar uma pos -
sí vel abor da gem ao tema que me pro pus, co me çan do por re fe rir um dos vec to res
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que tem sido (e con ti nu a rá ain da a ser) de ter mi nan te na con fi gu ra ção das po lí ti cas
edu ca ti vas: o es ta do-na ção.

O pro jec to da mo der ni da de, em gran de me di da cons tru í do em tor no do es ta do
en quan to pro du to his tó ri co da con quis ta e afir ma ção do mo no pó lio da vi o lên cia fí -
si ca le gí ti ma, pôde con tar mais tar de com a es co la pú bli ca, tor na da tam bém uma das 
ins ti tu i ções cen tra is do exer cí cio da vi o lên cia sim bó li ca, para sub me ter to das as iden -
ti da des dis per sas, frag men ta das e plu ra is, em tor no de um ideá rio po lí ti co e cul tu -
ral a que se ha ve ria de cha mar na ção.

Sen do, em par te, im pul si o na dor e, tam bém em par te, con se quên cia da ac ção
efi caz da edu ca ção pú bli ca, o bi nó mio es ta do-na ção con ti nua a man ter al gu ma
cen tra li da de para a aná li se das po lí ti cas edu ca ti vas. E, mu i to em bo ra não de te nha
essa prer ro ga ti va em ex clu si vo, não me pa re ce que pos sa mos fa lar de uma so ci o lo -
gia das po lí ti cas edu ca ti vas sem que isso im pli que, ain da que nem sem pre de for -
ma ime di a ta ou ex plí ci ta, a re mis são para uma te o ria do es ta do, ou, pelo me nos,
para al guns pres su pos tos teó ri co-con cep tu a is re fe ren ciá ve is a uma (ou a mais do
que uma) te o ria do es ta do.2

Entre tan to, uma ques tão que hoje se co lo ca é a de sa ber se, dada a “des-na ci o -
na li za ção” do es ta do, ain da faz sen ti do con vo car te o ri as que as sen tam nos pres su -
pos tos do es ta do-na ção, isto é, te o ri as cuja ca pa ci da de ex pli ca ti va su põe a exis tên -
cia de uma gran de au to no mia de de ci são do po der po lí ti co numa de ter mi na da con -
fi gu ra ção ter ri to ri al. Como su ge re Bo a ven tu ra de S. San tos:

o pro ces so de des cen tra men to a que o es ta do na ci o nal vem sen do su je i to, no me a da -
men te por via do de clí nio do seu po der re gu la tó rio, tor na ob so le tas as te o ri as do es ta -
do que até ago ra do mi na ram, tan to as de ori gem li be ral, como as de ori gem mar xis ta
(San tos, 1998a: 59).

Algu mas des sas te o ri as, como, por exem plo, as te o ri as plu ra lis tas, por pre ten de rem
jus ti fi car a ac ção do es ta do en quan to ex pres são ne u tra de uma su pos ta von ta de ge -
ral, es tão há mu i to de sa cre di ta das como ins tru men to ana lí ti co no cam po das ciên -
ci as so ci a is — sen do cer to, to da via, que essa re pre sen ta ção so ci al em tor no do es ta -
do con ti nua a mos trar al gu ma efi cá cia sim bó li co-ide o ló gi ca, sem a qual, aliás, não
se ria cer ta men te tão fre quen te a sua evo ca ção, quer nos mo men tos con sa gra dos,
nas de mo cra ci as re pre sen ta ti vas, aos ri tu a is de per su a são pré-ele i to ra is, quer, mes -
mo, nos dis cur sos em tor no das op ções e prá ti cas go ver na ti vas quo ti di a nas.

Em con tra po si ção, al gu mas te o ri as mar xis tas mais or to do xas, em bo ra pri vi -
le gi an do o con fli to em vez do con sen so, nem sem pre se dis tan ci a ram do de ter mi -
nis mo clas sis ta na con cep ção da ac ção do es ta do, pelo que, não ape nas se tor na ram
gra du al men te in ca pa zes de ex pli car a re la ção des te com os no vos mo vi men tos so -
ci a is, so bre tu do aque les fun da dos em pro ces sos con tra-he ge mó ni cos lo ca is e mais
cen tra dos na va lo ri za ção das sub jec ti vi da des e iden ti da des mul ti cul tu ra is e de gé -
ne ro, como aca ba ram, por ve zes, por pro mo ver ex pli ca ções (e in du zir mo ti va ções)
so bre a mu dan ça so ci al que, ga nhan do sen ti do ape nas no ho ri zon te ex clu si vo de
pro mes sas re vo lu ci o ná ri as, aca ba ram, pa ra do xal men te, por jus ti fi car al gu ma des -
mo bi li za ção ou des com pro mis so po lí ti co.
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Fi nal men te, mes mo as te o ri as (ne o mar xis tas ou ou tras) que pri vi le gi a ram a
au to no mia re la ti va do es ta do — e que de mons tra ram ca pa ci da de he u rís ti ca bas -
tan te para, no con tex to na ci o nal, ex pli car de for ma con sis ten te, quer o com pro mis -
so com a acu mu la ção ca pi ta lis ta, quer a per me a bi li da de con jun tu ral às lu tas so -
ciais e ao pro ces so de le gi ti ma ção de mo crá ti co —, pa re cem ten der tam bém a fi car
ana cró ni cas (ou, pelo me nos, sob sus pe i ta) dada não ape nas a ero são (real) do es ta -
do-pro vi dên cia, en quan to for ma po lí ti ca do es ta do ca pi ta lis ta de mo crá ti co, mas
tam bém dada a efi cá cia de todo um “tra ba lho de in cul ca ção sim bó li ca” que con se -
gue im por, mes mo às cons ciên ci as mais crí ti cas, a ine vi ta bi li da de da glo ba li za ção
ne o li be ral, e to das as suas con se quên ci as nos cam pos po lí ti co, eco nó mi co, cul tu ral
e edu ca ci o nal (cf. Bour di eu, 1998: 37).

Pe ran te este ce ná rio, se me pa re ce fa zer al gum sen ti do di zer que já não po de -
mos con vo car, sem pro fun das ac tu a li za ções, al gu mas das te o ri as dis po ní ve is so bre 
o es ta do, tam bém não po de re mos de i xar de con si de rar que o es ta do, em si mes mo,
en quan to su je i to his tó ri co e po lí ti co, con ti nua a exis tir, pelo que con ti nu a mos a
pre ci sar de te o ri as que dêem con ta da re de fi ni ção do seu pa pel e que se jam ca pa zes
de ex pli car qua is os li mi tes e pos si bi li da des da sua ac ção no con tex to das no vas
con di ci o nan tes mega-es tru tu ra is. Nes te sen ti do, jul go que, ape sar de ser ne ces sá -
rio pro ble ma ti zar os efe i tos (não li ne a res e con tra di tó ri os) da glo ba li za ção, e dis cu tir 
a sua pró pria con fi gu ra ção como nova e po de ro sa ide o lo gia, a aná li se so ci o ló gi ca
das po lí ti cas edu ca ti vas con ti nua a não po der abrir mão da re fe rên cia ao pa pel e à
na tu re za do es ta do na ci o nal e às suas re la ções com as clas ses so ci a is, e a não dis -
pen sar, por tan to, o en ten di men to das es pe ci fi ci da des (cul tu ra is, so ci a is, po lí ti cas,
eco nó mi cas e edu ca ci o na is) que es tão im preg na das da (e na) his tó ria de uma dada
for ma ção so ci al.

Como fazê-lo, en tre tan to, sem uma te o ria do es ta do re ac tu a li za da? Ou, en -
tão, como fa lar da re for ma do es ta do sem que se co me ce por cha mar a aten ção
para a ne ces si da de da re for ma das te o ri as do es ta do? Se há par tes ve lhas e ana -
cró ni cas nas te o ri as do es ta do (e sa be mos que isso se tor nou evi den te an tes mes -
mo de a re du ção da au to no mia do es ta do-na ção ser atri bu í da aos su pos tos efe i -
tos da glo ba li za ção) é en tão ur gen te en con trar te o ri as que, per mi tin do su pe rar
os dé fi ces já exis ten tes e di ag nos ti ca dos, pro cu rem ex pli car a re de fi ni ção do pa -
pel do es ta do e a sua re lo ca li za ção, ten do ago ra em con ta as no vas e múl ti plas
con di ci o nan tes emer gen tes da ac tu al re es tru tu ra ção do ca pi ta lis mo a ní vel glo -
bal. As pos si bi li da des, por en quan to, são ape nas ex pe ri men ta is, e as te o ri as
ape nas ex plo ra tó ri as.

Como de fen de a este pro pó si to Da vid Held (1995), numa épo ca em que co e -
xis tem múl ti plos cen tros de po der e sis te mas de au to ri da de, den tro e fora das fron -
te i ras na ci o na is, é ne ces sá rio re no var as ba ses da po lí ti ca e da te o ria de mo crá ti cas.
Nes te sen ti do, o con ce i to de po der le gí ti mo ou au to ri da de deve ser se pa ra do da
sua tra di ci o nal as so ci a ção com os es ta dos e com os li mi tes rí gi dos das fron te i ras
na ci o na is, para que pos sa ser re lo ca li za do no âm bi to de uma nova con fi gu ra ção in -
ter na ci o nal da vida po lí ti ca, mol da da e or ga ni za da por um novo “di re i to de mo crá -
ti co cos mo po li ta” ou por uma “de mo cra cia cos mo po li ta in ter na ci o nal”. No en tan -
to, ad ver te ain da este au tor, “isto não im pli ca aban do nar o es ta do mo der no mas
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sim con ce bê-lo como um ele men to de um con tex to mais am plo de con di ções, re la -
ções e as so ci a ções po lí ti cas” (cf. Held, 1995: 22).

Esta pers pec ti va de Da vid Held pa re ce-me ser com pa tí vel com uma ou tra su -
ge ri da por Bo a ven tu ra de S. San tos quan do afir ma:

sob a mes ma de sig na ção de es ta do está a emer gir uma nova or ga ni za ção po lí ti ca mais
vas ta que o es ta do, de que o es ta do é o ar ti cu la dor e que in te gra um con jun to hí bri do
de flu xos, re des e or ga ni za ções em que se com bi nam e in ter pe ne tram ele men tos es ta -
ta is e não es ta ta is, na ci o na is e glo ba is (San tos, 1998: 59).

Sen do este um enun ci a do mu i to am plo e abs trac to tem, to da via, a van ta gem de
per mi tir in te grar, de ime di a to, as al te ra ções ac tu a is em cur so no pa pel do es ta do,
apon tan do, ao mes mo tem po, para vec to res mais pros pec ti vos re la ti va men te à sua
evo lu ção fu tu ra. Nes te sen ti do, pa re ce-me ha ver já al gu ma con fir ma ção em pí ri ca
con ver gen te com a ide ia de o pro ta go nis mo do es ta do es tar a man ter-se, mu i to em -
bo ra a sua cen tra li da de, res pon sa bi li da de e vi si bi li da de so ci a is es ta rem, si mul ta -
ne a men te, a es ba ter-se. A isto não será in di fe ren te o fac to de o es ta do trans fe rir res -
pon sa bi li da des e fun ções para no vos ac to res so ci a is, e in du zir, por pro ces sos mu i to 
di fe ren ci a dos, no vas re pre sen ta ções e con cep ções em tor no do bem co mum e do es -
pa ço pú bli co que pre ten dem le gi ti mar esse des cen tra men to. Dois exem plos pa ra -
dig má ti cos po dem ser re fe ren ci a dos a este pro pó si to: a pro mo ção de qua se-mer ca -
dos e as re la ções com o ter ce i ro sec tor.

Uma das ca rac te rís ti cas das po lí ti cas ne o li be ra is tem sido a pro mo ção de me -
ca nis mos de mer ca do no in te ri or do es pa ço es tru tu ral do es ta do, li be ra li zan do e
pro mo ven do pres sões com pe ti ti vas en tre ser vi ços, trans for man do os uten tes em
cli en tes, pri va ti zan do, adop tan do ins tru men tos e prin cí pi os de ges tão ba se a dos na 
ra ci o na li da de ins tru men tal, e su bor di nan do os di re i tos so ci a is às ló gi cas da efi cá -
cia e da efi ciên cia. Sur gem as sim os de sig na dos qua se-mer ca dos (cf. Le Grand, 1991)
que põem em evi dên cia o ca rác ter hí bri do das no vas for mas de fi nan ci a men to, for -
ne ci men to e re gu la ção (que o pró prio es ta do in cen ti va e que se ins cre vem na re de -
fi ni ção das suas fun ções), mas que não sig ni fi cam ne ces sa ri a men te a di mi nu i ção
do seu po der de in ter ven ção.

Há, aliás, vá ri os exem plos re la ti vos a po lí ti cas edu ca ti vas ne o con ser va do ras
e ne o li be ra is que mos tram que em al gu mas si tu a ções se pro du ziu um de se qui lí -
brio (pa ra do xal) a fa vor do es ta do e em pre ju í zo do li vre-mer ca do, por ca u sa das
ten sões e con tra di ções as sen tes na fór mu la po lí ti ca da “nova di re i ta” que se ca rac -
te ri zou por exi gir um es ta do “li mi ta do”, por tan to, mais re du zi do e cir cuns cri to nas 
suas fun ções, mas, ao mes mo tem po, “for te” en quan to me ca nis mo de co er ção e
con tro lo so ci al (cf. Afon so, 1998a, 1998b).

Os qua se-mer ca dos são as sim uma es pé cie de ex li bris do ca rác ter hí bri do pú bli -
co/pri va do, es ta do/mer ca do, ine ren te às po lí ti cas adop ta das na fase de ex pan são
ne o li be ral. No en tan to, es tes me ca nis mos es tão lon ge de es go tar o sen ti do das mu -
dan ças em cur so no que diz res pe i to à re de fi ni ção do pa pel do es ta do.

Há ou tros hí bri dos que vêm ga nhan do pro ta go nis mo por que, não pres su -
pon do a he ge mo nia do mer ca do nem a des tru i ção ra di cal do ve lho es pa ço pú bli co
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es ta tal, pa re cem po der cons ti tu ir-se como al ter na ti vas cre dí ve is para uma “re in -
ven ção so li dá ria do es ta do” (como a de sig na Bo a ven tu ra de S. San tos), con tri bu in -
do as sim para que os va lo res do do mí nio pú bli co (como a igual da de, a jus ti ça e a ci da -
da nia) pos sam ser re ac tu a li za dos num novo con tex to.

Ana li san do a re e mer gên cia do cha ma do “ter ce i ro sec tor”, e cons ci en te não
ape nas das suas po ten ci a li da des mas tam bém dos seus li mi tes e pe ri gos, Bo a ven -
tu ra de S. San tos in ter ro ga-se ca u te lo sa men te so bre a vi a bi li da de de este ter ce i ro
sec tor po der con tri bu ir para a re for ma so li dá ria do es ta do, ao ad mi tir que es ta ria
ago ra aber ta a pos si bi li da de de re con vo car a co mu ni da de para “pro ta go ni zar uma
nova pro pos ta de re gu la ção so ci al, mais jus ta, ca paz de re por a equa ção en tre re gu -
la ção so ci al e eman ci pa ção so ci al”. Con si de ran do ain da que a “re fun da ção de mo -
crá ti ca do ter ce i ro sec tor” po de ria im pli car que este as su mis se os va lo res que sub -
ja zem ao prin cí pio da co mu ni da de (como a co o pe ra ção, a so li da ri e da de, a par ti ci pa -
ção, a trans pa rên cia, a de mo cra cia in ter na, en tre ou tros), B. de S. San tos pro ble ma -
ti za a cri a ção de um “es pa ço pú bli co não es ta tal” a par tir da com ple men ta ri da de
en tre este novo ter ce i ro sec tor e o es ta do, re fe rin do ain da que os ca mi nhos de uma
po lí ti ca pro gres sis ta de se nham-se “na bus ca de uma ar ti cu la ção vir tu o sa en tre a ló -
gi ca da re ci pro ci da de pró pria do prin cí pio da co mu ni da de e a ló gi ca da ci da da nia
pró pria do prin cí pio do es ta do” (cf. San tos, 1998b).

Nes te mes mo sen ti do, po de ría mos per gun tar: até que pon to as po lí ti cas edu -
ca ti vas po dem fa vo re cer no vas ar ti cu la ções com a co mu ni da de que se jam re fe ren -
ciá ve is ao de ba te so bre a “re in ven ção so li dá ria e par ti ci pa ti va do es ta do”? Po -
der-se-ão de sen vol ver pro jec tos que se ins cre vam na agen da aci ma si na li za da,
pres su pon do, por exem plo, a cons tru ção de po lí ti cas edu ca ti vas lo ca is que não de i -
xem de ser, an tes de mais, po lí ti cas pú bli cas, em bo ra já não re fe ren ci a das ex clu si -
va men te ao es ta do? Como pen sar uma po lí ti ca edu ca ci o nal por re fe rên cia a um
novo es pa ço pú bli co (não es ta tal) que con ti nue a in clu ir de for ma pri vi le gi a da o es ta -
do (e os va lo res do do mí nio pú bli co) mas que já não se pos sa equa ci o nar sem a co -
mu ni da de (e os va lo res que esta pres su põe), sem es que cer tam bém o pa pel dos no -
vos mo vi men tos so ci a is?

A este pro pó si to, há pers pec ti vas ana lí ti cas que têm vin do a ga nhar uma pre -
sen ça cres cen te, so bre tu do na li te ra tu ra que tem ori gem ou in fluên cia fran có fo na, e 
que pro cu ram equa ci o nar as po lí ti cas edu ca ti vas ac tu a is es sen ci al men te por re fe -
rên cia à ide ia de um “bem co mum lo cal”, que se tra du zi ria na con ci li a ção en tre o
in te res se pú bli co, re pre sen ta do pelo es ta do, e os in te res ses pri va dos, re pre sen ta -
dos pe las fa mí li as e ou tras ins ti tu i ções, ser vi ços ou ac to res lo ca is.

De acor do com João Bar ro so (1998), para vi a bi li zar este com pro mis so, desi -
gnado por “bem co mum lo cal”, pro põem-se me di das de ter ri to ri a li za ção e par ce ri as
so ci o e du ca ti vas que “de vem cons ti tu ir um pro ces so de con tra tu a li za ção que co-res -
pon sa bi li ze di ver sos or ga nis mos e en ti da des (en tre elas a es co la) na con cre ti za ção
de in te res ses co muns, no qua dro de de sen vol vi men to de uma po lí ti ca edu ca ti va
lo cal”, fu gin do as sim à po la ri za ção quer num “mo de lo de súb di to”, for te men te
sub ju ga do ao es ta do, quer num “mo de lo de mer ca do”, ex clu si va men te mo ti va do
pe los in te res ses par ti cu la res. Acre di ta-se, as sim, por exem plo, que:
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só uma po lí ti ca de li be ra da (e glo bal men te as su mi da) de par ti lha de po de res e re cur -
sos en tre a ad mi nis tra ção cen tral e lo cal (in clu in do a es co la), sus ten ta da pela par ti ci -
pa ção so ci al e pela in ter ven ção do es ta do na de fe sa do bem co mum, po de rá fa zer com
que a des cen tra li za ção e a au to no mia da es co la se jam uma for ma de de vol ver o sen ti -
do cí vi co e co mu ni tá rio à es co la pú bli ca (cf. Bar ro so, 1998: 51-54).

To da via, na mi nha pers pec ti va, para além de a ide ia da cons tru ção de um “bem co -
mum lo cal” ser ex tre ma men te pro ble má ti ca, no me a da men te pelo fac to de ha ver
hoje con cep ções, re fe rên ci as e ape los ide o ló gi cos à “co mu ni da de” que são mu i to
di ver sos e con tra di tó ri os (cf. Afon so, 1999a), é tam bém ne ces sá rio dis cu tir em
 maior pro fun di da de a va lo ri za ção das re des (ou par ce ri as) en tre ac to res co lec ti vos
e o es ta do por que, em bo ra tra du zam uma das al ter na ti vas mais ino va do ras e in te -
res san tes das ac tu a is po lí ti cas edu ca ti vas, elas tam bém es con dem uma nova (e
mais efi caz) for ma de le gi ti ma ção da ac ção do es ta do, num con tex to de re trac ção
das po lí ti cas pú bli cas e dos di re i tos so ci a is, eco nó mi cos e cul tu ra is. Nes te sen ti do,
pode mes mo di zer-se que a “cri se de le gi ti ma ção” do es ta do ca pi ta lis ta de mo crá ti -
co não tem sido mais acen tu a da por que a as sun ção do seu novo pa pel de “ar ti cu la -
dor” (há tam bém quem dis cu ta hoje o “es ta do-ar ti cu la dor” como uma ou tra for ma
de ac tu a ção do es ta do) per mi te-lhe mais fa cil men te des cen trar a pres são so ci al re -
la ti va aos di re i tos para uma plu ra li da de de no vos ac to res co lec ti vos não-es ta ta is,
os qua is, sen do le va dos a as su mir-se como par ce i ros, as su mem tam bém, em de cor -
rên cia des se fac to, uma im por tan te par ce la de res pon sa bi li da de na con se cu ção de
ob jec ti vos pú bli cos que an tes re ca ía ex clu si va men te no es ta do. Tal vez, por isso, as
par ce ri as cons ti tu am hoje um eixo fun da men tal na ela bo ra ção e im ple men ta ção
das po lí ti cas pú bli cas e edu ca ti vas, não sig ni fi can do, ne ces sa ri a men te, a di mi nu i -
ção, mas, an tes, a re ac tu a li za ção em no vos mol des do po der de re gu la ção do es ta -
do, e as sim con tri bu in do tam bém para a subs ti tu i ção da no ção de go ver no pela
(nova) no ção de “go ver na ção”.

Globalização e educação: a hipótese de uma globalização de baixa
intensidade

Para equa ci o nar a re la ção da glo ba li za ção com a edu ca ção há pelo me nos duas pro -
pos tas teó ri cas mu i to di fe ren tes que po dem ser con vo ca das. Sigo aqui mu i to de
per to Ro ger Dale, que tem vin do a dis cu tir cri ti ca men te es tas ques tões nos seus úl -
ti mos tra ba lhos de aná li se so ci o ló gi ca das po lí ti cas edu ca ti vas (cf., por exem plo,
Dale, 1999, e 2000a).

Uma de las, que pode ser de sig na da como a pers pec ti va dos ins ti tu ci o na lis tas
do sis te ma mun di al (world ins ti tu ti o na lists), ten ta de mons trar que o de sen vol vi -
men to dos sis te mas edu ca ti vos tem como pres su pos to a exis tên cia de uma “cul tu ra 
edu ca ci o nal mun di al co mum”, que se tra duz num con jun to de re cur sos ima te ri a is
dis po ní ve is, par ti lha dos por uma co mu ni da de in ter na ci o nal (mun di al) com pos ta
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por es ta dos-na ções au tó no mos que ten dem a ins ti tu ci o na li zar mo de los es tan dar -
di za dos e a se guir ori en ta ções idên ti cas, isto é, a re pro du zir um cer to “iso mor fis mo 
edu ca ci o nal” (cf., por exem plo, Ra mí rez, 1992; Ra mí rez e Ven tres ca, 1992; Me yer,
Ra mí rez e Soy sal, 1992). Nes ta pers pec ti va, a in fluên cia da re fe ri da co mu ni da de in -
ter na ci o nal, ve i cu la da no me a da men te atra vés de or ga ni za ções in ter na ci o na is
(OCDE, UNESCO, Ban co Mun di al, etc.), é vis ta como mais de ter mi nan te no de sen -
vol vi men to dos res pec ti vos sis te mas edu ca ti vos e na dis se mi na ção de ori en ta ções
e ca te go ri as or ga ni za ci o na is e cur ri cu la res do que os fac to res in ter nos a cada um
dos di fe ren tes es ta dos-na ções (cf., por exem plo, Me yer, 2000; Aze ve do, 2000; Te o -
do ro, 2001). Aliás, o ar gu men to cen tral des tes ins ti tu ci o na lis tas é que as ins ti tu i -
ções na ci o na is, in clu in do o pró prio es ta do, não se de sen vol vem au to no ma men te,
sen do, an tes, es sen ci al men te mo de la das no con tex to su pra na ci o nal pelo efe i to de
uma ide o lo gia mun di al (oci den tal) do mi nan te.

Uma se gun da pers pec ti va, ao con trá rio da an te ri or, de fen de que as po lí ti cas
edu ca ti vas en con tram uma ex pli ca ção mais con sis ten te na hi pó te se da exis tên cia
de uma “agen da glo bal men te es tru tu ra da para a edu ca ção”. Esta pers pec ti va, en -
tre ou tros pres su pos tos, en fa ti za a cen tra li da de da eco no mia ca pi ta lis ta no pro ces -
so de glo ba li za ção, en ten de o glo bal como o con jun to de for ças eco nó mi cas que
ope ram ao ní vel su pra na ci o nal e trans na ci o nal, e dis cu te os pro ces sos que le vam à
im po si ção de pri o ri da des por par te de al guns es ta dos so bre ou tros.

Ape sar de de fen de rem pres su pos tos mu i to di fe ren tes, es tas duas pers pec ti -
vas par ti lham a ên fa se no pa pel de fac to res su pra na ci o na is na con fi gu ra ção das po -
lí ti cas de edu ca ção ao ní vel na ci o nal. No en tan to, en quan to para a pers pec ti va ins -
ti tu ci o na lis ta os va lo res e a ide o lo gia que en for mam a “cul tu ra edu ca ci o nal mun di -
al co mum” são tão de ter mi nan tes que se so bre põem aos fac to res na ci o na is, as sim
des va lo ri zan do a es pe ci fi ci da de des tes e o seu con tri bu to, para a pers pec ti va da
“agen da glo bal men te es tru tu ra da para a edu ca ção” o que está em ca u sa é a ma nu -
ten ção e re pro du ção do sis te ma eco nó mi co ca pi ta lis ta e a po si ção he ge mó ni ca que
nele de têm os es ta dos mais po de ro sos — o que, no en tan to, não im pe de que se ana -
li sem as es pe ci fi ci da des dos pro ces sos na ci o na is na pro cu ra das suas ar ti cu la ções
com as di nâ mi cas trans na ci o na is e glo ba is. Nes ta úl ti ma pers pec ti va, a dis cus são
da edu ca ção, en quan to va riá vel de pen den te, re me te para uma sé rie de ques tões
que vão mu i to além da iden ti fi ca ção do “man da to”, ou seja, da qui lo que é con si de -
ra do de se já vel que os sis te mas edu ca ti vos re a li zem. Nes te sen ti do, pro cu ra-se dar
res pos ta às se guin tes ques tões:

— quem é en si na do, o que é en si na do, como é en si na do, por quem e em que
cir cuns tân ci as?

— como, por quem e atra vés de que es tru tu ras, ins ti tu i ções e pro ces sos são as di -
men sões an te ri o res de fi ni das, go ver na das, or ga ni za das e ge ri das?

— qua is são as con se quên ci as so ci a is e in di vi du a is des tas es tru tu ras e
pro ces sos?

Em suma, numa aná li se so ci o ló gi ca mais com ple xa, tra ta-se, aci ma de tudo, de ve -
ri fi car como é que a na tu re za mu tá vel da eco no mia ca pi ta lis ta, que cons ti tui a for ça
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prin ci pal da glo ba li za ção, afec ta os sis te mas edu ca ti vos, ten do em con ta, no en tan -
to, que há efe i tos de me di a ção que se pro du zem ao ní vel na ci o nal e que não são
com ple ta men te in de pen den tes do lu gar e si tu a ção de cada país re la ti va men te a
essa mes ma eco no mia glo bal (cf. Dale, 2000a).

To man do em con si de ra ção es tes e ou tros fac to res, al guns tra ba lhos re cen tes,
ten do como exem plo as es pe ci fi ci da des por tu gue sas, ago ra em con tex to eu ro peu,
têm vin do a pro por a de sig na ção de “glo ba li za ção de ba i xa in ten si da de” para si na -
li zar a me di a ção dos es ta dos na ci o na is na for mu la ção das res pec ti vas po lí ti cas
edu ca ti vas, cha man do ao mes mo tem po a aten ção para o fac to de a edu ca ção, com -
pa ra ti va men te com ou tras áre as, pa re cer es tar a re sis tir mais ao im pac to da glo ba li -
za ção, isto é, de os efe i tos nes te cam po não pa re ce rem ser tão di rec tos e pro fun dos
como em ou tros sec to res (cf., por exem plo, Te o do ro, 2001).

Mes mo quan do a re con fi gu ra ção do pa pel do es ta do pas sa pe las con di ci o -
nan tes ine ren tes à ce dên cia vo lun tá ria de par ce las de so be ra nia na ci o nal atra vés da 
in te gra ção em ins tân ci as su pra na ci o na is de ca rác ter re gi o nal, como acon te ce, por
exem plo, com Por tu gal re la ti va men te à União Eu ro pe ia, isso não im pli ca (ou não
tem im pli ca do até ao mo men to) ho mo ge ne i za ção ou uni for mi za ção de po lí ti cas e
ori en ta ções edu ca ti vas. Tra ba lhos na área da so ci o lo gia das po lí ti cas edu ca ti vas,
que têm pri vi le gi a do o pe río do ime di a ta men te pos te ri or à in te gra ção eu ro pe ia,
têm mos tra do isso mes mo, ao pro cu rar dar con ta da per ma nên cia de es pe ci fi ci da -
des na ci o na is, ape sar das no vas con di ci o nan tes em vi gor. A este pro pó si to, por
exem plo, os tra ba lhos que têm in ci di do no pe río do que vai apro xi ma da men te de
1985 a 1995 apon tam para a exis tên cia de de ci sões ex tre ma men te am bí guas e he te -
ro gé ne as. Se, por um lado, na po lí ti ca eco nó mi ca des se pe río do, fo ram adop ta das
ori en ta ções ine qui vo ca men te ne o li be ra is (de des re gu la ção, de pri va ti za ção, de
des man te la men to do sec tor em pre sa ri al es ta tal, de aber tu ra ao mer ca do, de vul ne -
ra bi li za ção dos di re i tos li ga dos ao tra ba lho), por ou tro, na po lí ti ca edu ca ti va, foi
pos sí vel to mar de ci sões em re la ti vo con tra ci clo com a ide o lo gia ne o li be ral e, em al -
guns ca sos, como o do en si no bá si co, che ga ram a ser mes mo de ci sões con gru en tes
com a ex pan são de di re i tos (ain da) re fe ren ciá ve is ao mo de lo de es ta do-pro vi dên -
cia (cf. Afon so, 1997, 1999b, 2000).

Ape sar da pre o cu pa ção so ci o ló gi ca com a de mons tra ção das es pe ci fi ci da des
na ci o na is — ati tu de que, como co me cei por ob ser var nas pá gi nas ini ci a is des te tex -
to, pelo fac to de de cor rer do com pro mis so com a ob jec ti vi da de na in ves ti ga ção,
não de i xa, tam bém por isso, de per mi tir a des co ber ta de es pa ços de am bi gui da de e
até de es tra té gi as de re sis tên cia na con fi gu ra ção das po lí ti cas na ci o na is, que po -
dem vir a ser apro ve i ta dos para con tra ri ar os efe i tos da re tó ri ca ide o ló gi ca ne o li be -
ral — há, ob vi a men te, aque les ara u tos da glo ba li za ção, na ver são ho mo ge ne i za ção
cul tu ral ou “mac do nal di za ção” da so ci e da de, a que se jun tam os pes si mis tas ou
des cren tes em re la ção às pos si bi li da des da “glo ba li za ção con tra-he ge mó ni ca”, que 
não se can sam de anun ci ar, tam bém aqui, a ine vi tá vel con ver gên cia glo bal de to dos 
os sis te mas edu ca ti vos. Aos seus ar gu men tos, que é ne ces sá rio co nhe cer em pro -
fun di da de e con fron tar cri ti ca men te, não pres ta rei aten ção nes te tex to.

Pro cu ra rei, an tes, dar mais al gu mas in di ca ções re la ti va men te aos ca mi nhos
de in ves ti ga ção se gui dos em al guns tra ba lhos re cen tes de au to res por tu gue ses que
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se têm pre o cu pa do em apro fun dar al gu mas po lí ti cas sec to ri a is, dis cu tin do-as,
quer por re fe rên cia aos pro ces sos de glo ba li za ção (eco nó mi ca, po lí ti ca e cul tu ral),
quer por re fe rên cia à emer gên cia de no vas for mas de ac tu a ção do es ta do.

As novas designações e formas de actuação do estado e as políticas
educativas relativas ao ensino profissional e superior

Com a ace le ra ção da glo ba li za ção eco nó mi ca e com as mu dan ças no pa pel do es ta -
do, têm-se ve ri fi ca do tam bém al te ra ções nas pri o ri da des re la ti va men te ao que se
es pe ra que seja a con tri bu i ção da edu ca ção. Du ran te a vi gên cia do es ta do-pro vi -
dên cia, o con tri bu to da edu ca ção vi sa va so bre tu do o pro ces so de le gi ti ma ção; na
fase ac tu al, a pri o ri da de é di rec ci o na da para o pro ces so de acu mu la ção. O es ta do
ac tua ago ra ten do como prin ci pal ob jec ti vo a com pe ti ti vi da de eco nó mi ca e, em
fun ção dis so, al guns au to res co me çam já a de sig ná-lo por es ta do-com pe ti dor ou de
com pe ti ção (com pe ti ti on sta te) (Cerny, 1997).3

Re fe rin do-se a esta nova for ma de ac tu a ção do es ta do, este au tor mos tra
que o que está em ca u sa é es sen ci al men te uma re de fi ni ção de pri o ri da des re la ti -
va men te a cada um dos três pro ble mas cen tra is que têm ca rac te ri za do o man da -
to para a edu ca ção nas so ci e da des ca pi ta lis tas de mo crá ti cas, apa re cen do ago ra,
em pri me i ro lu gar, o apo io ao pro ces so de acu mu la ção; em se gun do lu gar, a ga -
ran tia da or dem e con tro lo so ci a is; em ter ce i ro lu gar, a le gi ti ma ção do sis te ma.
Entre tan to, o modo como a edu ca ção apo ia o pro ces so de acu mu la ção pode va -
ri ar em fun ção das do mi nân ci as que con fi gu ra rem, de uma for ma mais pre ci sa,
a ac tu a ção do es ta do-com pe ti dor. Assim, ain da se gun do Dale, esta ac tu a ção
pode pas sar por uma for te in ter ven ção do es ta do na pro mo ção da in ves ti ga ção e 
da ino va ção para aten der às ne ces si da des do te ci do pro du ti vo; pode pas sar pela 
adop ção de ló gi cas e me ca nis mos de mer ca do na edu ca ção; ou pode pas sar ain -
da pela con tri bu i ção da edu ca ção para a re pro du ção de mão-de-obra es pe ci a li -
za da (skil led wor kers).

A con vo ca ção des te qua dro teó ri co na in ter pre ta ção do pro jec to das es co las
pro fis si o na is em Por tu gal, mos tra que este sec tor do sis te ma de en si no é ex tre ma -
men te re le van te para ter uma com pre en são mais am pla da for ma como se está a
pro ces sar a “eu ro pe i za ção das po lí ti cas edu ca ti vas” e como es tão a ser con cre ti za -
dos os no vos pa péis do es ta do. Tra tan do-se, em úl ti ma ins tân cia, de di nâ mi cas
igual men te re fe ren ciá ve is a pro ces sos de glo ba li za ção, en con tra mos, tam bém
aqui, al gu mas nu an ces es pe cí fi cas da si tu a ção por tu gue sa. Nes te sen ti do, e tal
como se afir ma no re cen te tra ba lho de Fá ti ma Antu nes, as es co las pro fis si o na is pa -
re cem aten der em pri me i ro lu gar ao pro ble ma po lí ti co (a ques tão do con tro lo e da
or dem so ci al) — que, nes te caso, pas sa por “pro por ci o nar res pos tas para o de sem -
pre go dos jo vens e para a es co la ri za ção pro lon ga da de no vos pú bli cos” —, en quan -
to, ape nas num pla no se cun dá rio, se visa igual men te “ga ran tir a for ma ção de
mão-de-obra ade qua da men te qua li fi ca da, mo bi li za da e dis po ní vel para di fe ren tes 
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sec to res da eco no mia e do mer ca do” (apo io ao pro ces so de acu mu la ção) (Antu nes,
2001, no pre lo). Su ge re ain da a au to ra que:

a le gi ti ma ção da ac ção do es ta do e a con quis ta de le al da de apa re cem cres cen te men te
as so ci a das ao es for ço de cons ti tu ir uma ofer ta di ver si fi ca da de ser vi ços edu ca ti vos,
ten do em vis ta uma po pu la ção es co lar cada vez mais he te ro gé nea e a mis são de ca pa -
ci tar to dos e cada um para li dar e re a gir, de modo ade qua do, às no vas e in ten sa men te
di fe ren ci a das con di ções do mer ca do de em pre go e de tra ba lho. (Nes te sen ti do — con -
clui esta au to ra): a cri a ção das es co las pro fis si o na is evi den cia o modo como a ten dên -
cia glo bal para uma nova for ma de ac tu a ção do es ta do — o es ta do de com pe ti ção —
foi ar ti cu la da (…) na área da edu ca ção face a uma si tu a ção que im pu nha que a cri se da 
es co la de mas sas fos se con fron ta da em si mul tâ neo com a sua ex pan são e con so li da -
ção, as su min do como pri o ri tá ria a con tri bu i ção da edu ca ção para a co e são e con tro lo
so ci a is (Antu nes, 2001, no pre lo).4

Afas tan do-se da re gra da uni ver sa li za ção de di re i tos en quan to ca rac te rís ti ca do
mo de lo so ci al-de mo cra ta de es ta do-pro vi dên cia e, mais es pe ci fi ca men te, rom pen -
do com al gu mas con quis tas re la ti vas aos di re i tos cul tu ra is que ti ve ram a sua pró -
pria tra du ção ao ní vel das po lí ti cas edu ca ti vas, no me a da men te com a ex pan são da
“es co la de mas sas” (a es co la para to dos, ofi ci al, obri ga tó ria e la i ca) e com a va lo ri -
za ção do prin cí pio da igual da de de opor tu ni da des, o que pa re ce es tar a con fi gu rar
a ten dên cia ac tu al, como a aná li se das es co las pro fis si o na is em Por tu gal su ge re, é a
emer gên cia de “po lí ti cas so ci a is par ti cu la rís ti cas”, que têm uma tra du ção es pe cí fi -
ca ao ní vel da edu ca ção, ao pri vi le gi a rem a in di vi du a li za ção (das op ções e dos pro -
jec tos) e a du a li za ção do sis te ma edu ca ti vo, em qual quer dos ca sos vec to res de uma
es tra té gia mais abran gen te de “re de fi ni ção da ci da da nia edu ca ti va” (Antu nes,
2001, no pre lo).5

Do meu pon to de vis ta, esta par ti cu la ri za ção, na qual as sen tam ago ra as po lí ti -
cas de di ver si fi ca ção e de hi e rar qui za ção da ofer ta edu ca ti va pú bli ca, não de i xa, de
al gum modo, de po der con tri bu ir para es ca mo te ar ve lhas fór mu las de in du ção dis -
cri mi na tó ria e clas sis ta, que pa re cem es tar de novo a ser in tro du zi das no sis te ma
edu ca ti vo por tu guês, atri bu in do ex clu si va men te à res pon sa bi li da de in di vi du al
dos su je i tos as su pos tas es co lhas e op ções re la ti vas aos seus per cur sos de es co la ri -
za ção e for ma ção. Como re fe re Bo a ven tu ra de Sou sa San tos:

Os in di ví du os são con vo ca dos a se rem res pon sá ve is pelo seu des ti no, pela sua so bre -
vi vên cia e pela sua se gu ran ça, ges to res in di vi du a is das suas tra jec tó ri as so ci a is sem
de pen dên ci as nem pla nos pré-de ter mi na dos. No en tan to, esta res pon sa bi li za ção
ocor re de par com a eli mi na ção das con di ções que a po de ri am trans for mar em ener gia 
de re a li za ção pes so al. O in di ví duo é cha ma do a ser o se nhor do seu des ti no quan do
tudo pa re ce es tar fora do seu con tro lo. A sua res pon sa bi li za ção é a sua ali e na ção; ali e -
na ção que, ao con trá rio da ali e na ção mar xis ta, não re sul ta da ex plo ra ção do tra ba lho
as sa la ri a do mas da au sên cia dela (San tos, 1995).

To man do ago ra como ob jec to de es tu do as mu dan ças no en si no su pe ri or,
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so bre tu do aque las que es tão em cur so na Eu ro pa oci den tal, ve ri fi ca-se que os tra -
ba lhos mais re cen tes, na es te i ra, no me a da men te, de Guy Ne a ve e Frans van Vught,
pro cu ram de fen der a ide ia de que nes te sec tor está igual men te a ocor rer uma mu -
dan ça no modo de re gu la ção que se tra duz, nes te caso, pela tran si ção de um mo de -
lo de con tro lo es ta tal para um mo de lo de su per vi são es ta tal.

O mo de lo de con tro lo é um mo de lo de re gu la ção bu ro crá ti co e cen tra li za do
em que o es ta do man tém sob sua al ça da to dos os as pec tos do en si no su pe ri or (aces -
so, cur rí cu los, no me a ção de pes so al, nor mas para con ces são de gra us, etc.). Entre
este mo de lo e o seu opos to, isto é, um mo de lo de con tro lo to tal men te ba se a do no
mer ca do, a ten dên cia nos úl ti mos anos em ter mos de en si no su pe ri or na Eu ro pa
oci den tal e tam bém em Por tu gal tem sido a adop ção de um mo de lo hí bri do que
con ju ga o con tro lo pelo es ta do com es tra té gi as de au to no mia ou de auto-re gu la ção
ins ti tu ci o nal. É este mo de lo que tem sido de sig na do como “mo de lo de su per vi são” 
pelo es ta do. Nes te sen ti do, a vi gên cia des te mo de lo tem con du zi do à apro va ção de
leis de au to no mia que têm trans fe ri do para as ins ti tu i ções “os de ta lhes da apli ca -
ção das po lí ti cas de en si no su pe ri or, bem como a ges tão cor ren te”. Ao mes mo tem -
po, os go ver nos:

pas sa ram a con tro lar ape nas al gu mas va riá ve is do sis te ma con si de ra das im por tan -
tes, como os cus tos por alu no, o nú me ro de alu nos ad mi ti dos, as ta xas de re ten ção, o
nú me ro de li cen ci a dos pro du zi dos (e) às ins ti tu i ções pas sou a com pe tir auto-re gu -
lar-se, por for ma a que os pa râ me tros do seu fun ci o na men to se si tu em den tro dos va -
lo res ace i tá ve is para o go ver no (…) (cf. Cor re ia, Ama ral e Ma ga lhães, 2000: p. 28).

Nes te con tex to, sur ge uma nova for ma de ac tu a ção do es ta do que, já há al guns
anos, foi de sig na da por Guy Ne a ve (1988 e 1998) como a emer gên cia do es ta -
do-ava li a dor (the rise of the eva lu a ti ve sta te). Com a vi si bi li da de so ci al e a im por tân -
cia po lí ti ca cres cen tes que foi ad qui rin do ao lon go dos anos 80, a ava li a ção trans -
for mou-se num dos ei xos es tru tu ran tes das po lí ti cas edu ca ti vas (cf. Afon so, 1998a,
1998b). Atra vés dela pro cu ra-se com pa ti bi li zar exi gên ci as re la ti va men te con tra di -
tó ri as: as que têm a ver, até cer to pon to, com um re la ti vo au men to do po der de re -
gu la ção do es ta do e aque las que de cor rem de uma ló gi ca mais vol ta da para o mer -
ca do ou para a auto-re gu la ção ins ti tu ci o nal.

A este pro pó si to, Ana Ma ria Se i xas, que tem tra ba lha do as ques tões re la ti vas
ao en si no su pe ri or, es cre ve:

A trans for ma ção do pa pel do es ta do não im pli ca, no en tan to, uma di mi nu i ção do seu
po der (…). A prin ci pal con tra di ção do es ta do ava li a dor re si de exac ta men te na ên fa se
si mul tâ nea, por um lado, na des re gu la ção e na au to no mia ins ti tu ci o nal, e, por ou tro,
no de sen vol vi men to de um cor po re gu la tó rio con di ci o nan do a ac ção ins ti tu ci o nal
(Se i xas, 2001, no pre lo).

Em sín te se, como pro cu rei re fe rir bre ve men te nas pá gi nas des te tex to, es tão hoje
em cur so es tra té gi as di fe ren ci a das para a re de fi ni ção do pa pel do es ta do que é pre -
ci so ana li sar em pro fun di da de de modo a per ce ber as suas im pli ca ções es pe cí fi cas
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no cam po das po lí ti cas edu ca ti vas. Há tam bém ca mi nhos que es tão a ser cons tru í -
dos e so lu ções que es tão a ser pro pos tas que con têm ten sões e di le mas di fí ce is de
re sol ver, so bre tu do quan do a ló gi ca da re gu la ção se so bre põe à ló gi ca da
eman ci pa ção.

Entre tan to, fora das ve lhas e das no vas or to do xi as, há tam bém ex pe riên ci as
em cur so que con ti nu am a dar sen ti do a lu tas so ci a is e a po lí ti cas pú bli cas em tor no
de pro jec tos eman ci pa tó ri os. Sen do as sim, e sem es que cer que há di men sões da
glo ba li za ção que po dem pos si bi li tar e po ten ci ar ac ções con tra-he ge mó ni cas, não
po de re mos apro ve i tar me lhor o fac to de a edu ca ção es tar su je i ta ain da a uma “glo -
ba li za ção de ba i xa in ten si da de” para não de sis tir mos de lu tar por po lí ti cas edu ca -
ti vas mais jus tas e de mo crá ti cas?

Notas

1 Ver, a este pro pó si to, por exem plo, o nú me ro te má ti co do Jour nal of Edu ca ti on Po -
licy, 15 (4), 2000, su bor di na do ao tema “Edu ca ti on po licy and phi lo sophy”.

2 Bo a ven tu ra de Sou sa San tos, re fe rin do-se ao tra ba lho de Bob Jes sop, es cre ve: “Ten -
do em men te a si tu a ção na Eu ro pa e na Amé ri ca do Nor te, Bob Jes sop iden ti fi ca
três ten dên ci as ge ra is na trans for ma ção do po der do es ta do. Em pri me i ro lu gar, a
des-na ci o na li za ção do es ta do, um cer to es va zi a men to do apa re lho do es ta do na ci o -
nal que de cor re do fac to de as ve lhas e no vas ca pa ci da des do es ta do es ta rem a ser
re or ga ni za das, tan to ter ri to ri al como fun ci o nal men te, aos ní ve is sub na ci o nal e su -
pra na ci o nal. Em se gun do lu gar, a de-es ta ti za ção dos re gi mes po lí ti cos re flec ti da na
tran si ção do con ce i to de go ver no (go vern ment) para o de go ver na ção (go ver nan ce),
ou seja, de um mo de lo de re gu la ção so ci al e eco nó mi ca as sen te no pa pel cen tral do 
es ta do para um ou tro as sen te em par ce ri as e ou tras for mas de as so ci a ção en tre or -
ga ni za ções go ver na men ta is, para-go ver na men ta is e não-go ver na men ta is, nas qua -
is o apa re lho de es ta do tem ape nas ta re fas de co or de na ção en quan to pri mus in ter
pa res. E, fi nal men te, uma ten dên cia para a in ter na ci o na li za ção do es ta do na ci o nal ex -
pres sa no au men to do im pac to es tra té gi co do con tex to in ter na ci o nal na ac tu a ção
do es ta do, o que pode en vol ver a ex pan são do cam po de ac ção do es ta do na ci o nal
sem pre que for ne ces sá rio ade quar as con di ções in ter nas às exi gên ci as ex tra-ter ri -
to ri a is ou trans na ci o na is” (San tos, 2001, no pre lo).

3 Ro ger Dale, trans cre ven do e co men tan do uma pas sa gem da obra de Cerny, es cre -
ve: Argu men ta ele que “mais do que ten tar re ti rar cer tas ac ti vi da des eco nó mi cas
do mer ca do, ‘des mer can ti li zar’ es sas ac ti vi da des como o es ta do de bem-es tar fa -
zia, o es ta do-com pe ti dor tem pro cu ra do in cre men tar a mer can ti li za ção com o ob -
jec ti vo de alo car as ac ti vi da des eco nó mi cas ou no con tex to do ter ri tó rio na ci o nal,
ou de ou tra ma ne i ra con tri bu ir de for ma mais com pe ti ti va tan to ao ní vel in ter na ci -
o nal como trans na ci o nal para a ri que za na ci o nal.” E con ti nua a enu me rar qua tro
mu dan ças po lí ti cas es pe cí fi cas que es tão a ser im por tan tes na agen da po lí ti ca. São
elas: uma mu dan ça do in ter ven ci o nis mo ma cro-eco nó mi co para um
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in ter ven ci o nis mo mi cro-eco nó mi co; uma mu dan ça no sen ti do de pros se guir van ta -
gens com pa ra ti vas em vez de van ta gens com pe ti ti vas; o con tro lo da in fla ção, como 
uma ques tão cen tral na ges tão eco nó mi ca do es ta do; e a mu dan ça no foco das po lí -
ti cas na ci o na is de uma ma xi mi za ção ge né ri ca do bem-es tar so ci al para uma pro -
mo ção da ino va ção em pre sa ri al e uma ma i or ren ta bi li da de tan to na es fe ra pú bli ca
como pri va da (Cerny, 1997: 259-60, ci ta do por Dale, 2000b:101).

4 So bre a emer gên cia das es co las pro fis si o na is como um dos ei xos das po lí ti cas edu -
ca ti vas dos úl ti mos anos em Por tu gal ver ain da Fá ti ma Antu nes (1998).

5 Uma ou tra ca rac te rís ti ca, que se po de rá cru zar com a an te ri or, e que pa re ce acen tu -
ar-se nos úl ti mos anos em Por tu gal com os go ver nos apo i a dos pelo Par ti do So ci a -
lis ta, é su ge ri da por Li cí nio C. Lima, quan do se re fe re à hi pó te se de sec to ri a li za ção
in ten ci o nal das po lí ti cas edu ca ti vas, en quan to “es tra té gia apa ren te men te pós-re -
for mis ta de in tro du ção de mu dan ças po lí ti cas de tipo in cre men ta lis ta, sec tor a sec -
tor”. Des ta for ma, acres cen ta, vai-se “Ne go ci an do em cada caso com os par ce i ros
so ci a is es pe ci fi ca men te en vol vi dos e, por essa via (de pen dor ne o cor po ra ti vo), re -
for çan do po de res, con fe rin do pro ta go nis mo e de le gan do fun ções de re gu la ção
(…). Em suma, adop tan do po lí ti cas de lar go al can ce, em bo ra sob uma ló gi ca fre -
quen te men te frag men ta do ra ou de sin te gra do ra (…)” (Cf. Lima, 2000: 42-43).
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