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Resumo 

O artigo apresenta a perspetiva de análise das políticas educativas seguida por um grupo de 

investigação do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa – a análise das políticas sob o 

prisma da ação pública -, bem como as principais pesquisas que aquele grupo realizou ou suscitou, 

desde o início do presente século e a partir desse ponto de vista, sobre modos e processos de 

regulação da educação. Em complemento, o artigo reflete sobre questões tidas como merecedoras 

de problematização e inquirição por parte de pesquisadores europeus e sul-americanos, no âmbito 

da criação de uma rede de intercâmbio em pesquisa no campo de uma sociologia política da 

educação. Propondo um enfoque centrado nos novos modos de regulação da educação, o artigo 

sugere a consideração de duas dimensões essenciais da conflitualidade e da estruturação dos 

processos de regulação: a tensão existente entre distintas formas de interpretar o papel do Estado 

(e entre seus diversos modos de intervenção); a tensão existente entre pressões para a convergência 

das políticas, dos dispositivos e das práticas de educação, e as especificidades decorrentes das 

condições e de dinâmicas específicas aos contextos nacionais (ou mesmo regionais). 
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Abstract 

The paper outlines the analytical perspective followed by a research group at the Institute of 

Education, University of Lisbon on the study of educational policy - the so called ‘public action 

approach’ -, and presents main research carried out by the group, since the beginning of this 

century, focusing the changing regulatory modes in education. In addition, the paper reflects on 

themes and issues that might be of interest for the creation and development of a research network 

in the field of political sociology of education and involving European and South-American 

researchers. Proposing a focus on the new ways of institutional regulation of education, the article 

suggests the reflection on two key dimensions of conflict and structuration on regulatory 

processes: the tension between different ways of interpreting the state's role (and between diverse 

modalities of state intervention); the tension between pressures for convergence in education 

(converge of policies, organizational forms and practices), and the specificities resulting from 

conditions and dynamics that are specific to national (or even regional) contexts. 
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Introdução 
 
 

Este artigo foi elaborado no contexto da criação de uma rede de intercâmbio em 

pesquisa no campo da sociologia política da educação, envolvendo investigadores europeus 

e sul-americanos, pelo que procura responder ao duplo desafio lançado pelos seus 

organizadores (Gestrado-UFMG, PPGE-UFPE e Red Estrado): aportar elementos para a 

discussão dos problemas que envolvem a educação naqueles ‘espaços’; caracterizar os 

temas, a orientação teórica e as problemáticas seguidas pelos grupos de investigação 

envolvidos. Nesse sentido, o artigo apresenta a perspetiva teórica que marca a investigação 

sobre políticas educativas realizada no grupo de investigação em Política e Administração 

Educacional do Instituto de Educação (IE) da Universidade de Lisboa (UL), bem como os 

principais estudos efetuados, a partir desse olhar, sobre modos e processos de regulação da 

educação. Em complemento, o artigo identifica temas e questões que, no presente, 

emergem como merecedoras de problematização e inquirição no quadro de uma sociologia 

política da educação e por parte de investigadores europeus e sul-americanos. 

Os estudos desenvolvidos pelo grupo de investigação em Política e Administração 

Educacional do IE-UL têm contribuído, a par de muitos outros realizados noutras unidades 

de investigação portuguesas da área da educação, para a emergência e consolidação, em 

Portugal, de um campo de estudo em política educacional (Carvalho, 2014). Este campo de 

conhecimento configura-se em função de dois elementos fundamentais: o objeto empírico e 

os regimes teóricos que sustentam a problemática dos estudos. No primeiro caso, os estudos 

caraterizam-se por terem como objeto empírico políticas públicas de educação ou pelo fato 

das políticas serem dimensões constituintes fundamentais de pesquisas centradas noutros 

objetos empíricos. No segundo caso, os estudos caracterizam-se por ser enquadrados por 

propósitos analíticos - i.e., comprometidos com propósitos de interpretação e/ou de crítica 

dos fenómenos sociais – e por matrizes teóricas de raiz sociopolítica. Trata-se, de qualquer 

modo, de um espaço plural porque sob a rejeição do racionalismo normativo e prescritivo, 

associado aos projetos de “administração social” e de “análise política” voltada para a 

procura de solução para os problemas políticos correntes (ver Dale, 1986, Ozga, 2000), se 

reúnem duas grandes tradições dos estudos em ciências sociais - a interpretativa e a crítica 

(ver Janela Afonso, 2003). E porque no interior desse ‘arco crítico-interpretativo’ 

predominam três fontes disciplinares e teóricas (Carvalho, 2014): uma sociologia das 

políticas educativas de inspiração anglo-saxónica (ora associada a uma agenda de 

compreensão da educação em suas relações com a mudança social, ora centrada na análise 

das relações entre a educação e as suas formas de governo), na qual pontificam os modelos 

analíticos da “agenda globalmente estruturada para a educação” (Dale, 2000) e do “ciclo de 

políticas” (Bowe, Ball & Gold, 1992, Ball, 1994); uma sociologia da ação organizada, na 

qual tem lugar central a noção de sistema de ação concreto (Friedberg, 1993); uma 

sociologia política de génese francófona, reunindo contribuições da receção da teoria da 

regulação social nos estudos sobre políticas educativas (ver Maroy & Dupriez, 2000) e da 

“sociologia da ação pública” (e.g., Lascoumes & Le Galès, 2007, Hassenteufel, 2008).  
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Os estudos desenvolvidos pelo grupo de investigação em Política e Administração 

Educacional do IE-UL vêm sendo construídos, sobretudo, a partir desta última 

perspetivação, analisando as políticas sob o prisma ação pública. Mas o que significa 

conhecer as políticas públicas pelo prisma da ação pública? Qual a pertinência e a 

singularidade desta aproximação? Na sua primeira parte, o artigo detém-se nestas questões, 

de modo a fazer uma clarificação desse ‘ponto de vista’. Nesse sentido, são examinadas as 

consequências da sua adoção para a construção dos objetos de estudo, nomeadamente a 

ampliação do campo temático e a pluralidade de contextos de ação – e de atores - que são 

tomados como significativos para a análise das políticas e, ainda, a rutura com visões 

lineares e verticais das políticas públicas e seus processos. Na segunda parte, o artigo 

revisita os principais estudos conduzidos pelo referido grupo de investigação, desde meados 

da primeira década do presente século. Nesse ‘inventário’ são incluídas as pesquisas 

realizadas no âmbito do seu envolvimento em projetos de investigação internacionais, 

assim como os estudos decorrentes da formação e da investigação desenvolvida em 

contexto doutoral. Finalmente, na terceira parte, o artigo identifica duas áreas de inquirição 

que podem ser relevantes para as pesquisas no campo da sociologia política da educação e 

entre parceiros europeus e sul-americanos: a tensão existente entre distintas formas de 

interpretar o papel do Estado (e entre os diferentes modos através dos quais concretiza a sua 

intervenção); a tensão existente entre pressões para a convergência das políticas, dos 

dispositivos e das práticas de educação, e as especificidades decorrentes das condições e de 

dinâmicas específicas aos contextos nacionais (ou mesmo regionais). 

 
 
O estudo das políticas educativas sob o prisma da ação pública 
 

“Como se produz a ordem política em sociedades cada vez mais complexas, cada vez 

mais fragmentadas e cada vez mais abertas ao exterior?” (Muller, 2000, p. 192). Esta 

interrogação, que o seu autor formula como uma pergunta central para a análise 

contemporânea das políticas públicas, serve também para sinalizar a alteração do olhar 

analítico sobre as políticas públicas que pode advir da sua perspetivação à luz de uma 

sociologia da ação pública.  

De fato, o recurso à noção de ação pública – representando esta “a maneira como uma 

sociedade constrói e qualifica problemas coletivos e elabora respostas, conteúdos e 

processos para abordá-los” (Thoenig, 1997, p. 28) – associa-se a essa tentativa de 

compreensão da complexidade da vida social e do seu governo na contemporaneidade. A 

singularidade da abordagem e o esclarecimento de suas principais ideias podem ser feitos 

tendo em consideração, em primeiro lugar, a revisão da noção de política pública que 

provocam; e, depois, duas das principais alterações, que determinam, na focagem das 

políticas públicas (Barroso & Carvalho, 2011): o redimensionar do espaço e a ampliação 

dos atores da política pública; a rutura com visões lineares e verticais dos processos de 

governo das nossas sociedades (cf. Commaille, 2004, Hassenteufel, 2008, Lascoumes & Le 

Galés, 2007, Thoenig, 1997)
1
. 



 
As políticas públicas de educação sob o prisma da ação pública: ... 

 

 
317 

 

Uma revisão da noção de política pública 

 

Se o conceito de ação pública transporta, como refere Massardier (2003), uma nova 

representação para a noção de ‘público’ - a qual não remete para o poder soberano, mas 

para um espaço de controvérsias “sobre os problemas públicos e sobre os modos de sua 

resolução” (pp. 75-84) -, ele também conduz ao reequacionar da noção de política pública. 

A conhecida proposição de Duran (1990, p. 240, citado por Barroso 2006a, p. 11) clarifica 

esse deslocamento, ao definir política pública como: 
 

“(…) um processo social, que se desenrola num tempo determinado, no interior 

de um quadro institucional que limita o tipo e nível de recursos disponíveis 

através de esquemas interpretativos e de escolha de valores que definem a 

natureza dos problemas públicos que são colocados e a orientação da ação”. 

 

A ampliação e a complexidade adquiridas pela noção de política pública também são 

bem sinalizadas pela matriz de análise dos elementos constitutivos (e das interações entre 

os elementos constitutivos) de uma política pública, proposta por Lascoumes & Le Galès 

(2007, p. 13): os “atores” (individuais ou coletivos, seus recursos e suas condutas 

estratégicas); as “representações” (os “quadros cognitivos e normativos” que regem a 

atribuição de sentido às ações); as “instituições” (regras, rotinas, procedimentos); os 

“processos” (as modalidades da mobilização e da interação dos atores); os “resultados” 

(consequências ou efeitos da ação pública). 

Deste ponto de vista, a ação pública engloba as políticas públicas e não lhes é 

redutível; pelo contrário a política pública tanto se ‘pode dar a ver’ por via de 

empreendimentos desencadeados por instâncias governamentais, como no próprio curso da 

ação social. Consequentemente – e como atrás se referiu -, a adoção do prisma da ação 

pública altera a perspetivação e a focalização das políticas públicas. E essa alteração pode 

ser associada a dois grandes planos: o da ampliação dos contextos de ação – e de atores - 

que são tomados como significativos para a análise das políticas; o da rutura com visões 

lineares e verticais das políticas públicas e seus processos. 

 

O redimensionamento do espaço e a ampliação dos atores das políticas públicas 

 

Sob o prisma da sociologia da ação pública, a política pública é entendida como 

processo e resultado da intervenção das autoridades públicas (por via de seus dispositivos 

de produção normativa e de intervenção executiva) e de uma plêiade de outros atores 

(estatais e não estatais) que, situados em diversas escalas ou níveis de ação (supranacional, 

nacional, regional, local), participam na definição do bem comum em torno do qual as 

atividades sociais (nos domínios da economia, da educação, da saúde, do emprego, etc.) 

devem ocorrer e devem ser coordenadas (Commaille, 2004). Portanto, a abordagem 

redimensiona o espaço social e comunicacional das políticas públicas, nele integrando os 
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atores sociais dotados de autoridade em matéria de políticas públicas (situados em órgãos 

centrais, regionais ou locais, em organizações locais e que tomam decisões e produzem 

materiais de carácter legislativo ou normativo no sector educativo), mas também aqueles 

que, inseridos e/ou agindo em outros contextos sociais organizados (e.g., meios de 

comunicação social, associações profissionais, sindicais, organizações), participam nos 

debates públicos sobre as políticas educativas e influenciam o seu percurso.  

Este ponto de vista relativiza – mas não minimiza, nem apaga – o papel do Estado. É 

importante ter presente que a abordagem pela ação pública não ignora que a autoridade 

pública “constrói configurações de crenças, interesses e condutas que permitem a 

coordenação e a direção” (Thoenig, 1997, p. 34). A correção de uma visão ‘estado-cêntrica’ 

das políticas públicas não se produz negando essa presença, mas colocando a intensidade e 

a amplitude dessa participação - e seus modos de articulação com a participação de atores 

não estatais - como questões empíricas. Pierre Lascoumes e Patrick Le Galès (2007) situam 

de modo claro esta questão no contexto do esclarecimento do que pode ser o desiderato de 

uma sociologia política da ação pública:  
 

“(…) uma forma de refletir sobre as novas configurações entre Estado e a 

sociedade civil, entre uma (ou várias) autoridade(s) pública(s) democraticamente 

legitimada(s) e as múltiplas formas de mobilização dos atores sociais que 

procuram organizar e promover os seus interesses simbólicos e materiais” (p. 

112). 

 

Desta ampliação do universo dos possíveis intervenientes nas políticas públicas resulta 

a constatação de haver uma maior heterogeneidade de atores em interdependência. A 

questão da heterogeneidade dos atores é, aliás matéria sensível para a perspetiva da ação 

pública porque não apenas reconhece a maior variedade dos atores envolvidos, como tem 

também presente a diversidade que ‘habita’ cada um dos mundos sociais envolvidos. 

Designadamente, tem em conta o carácter plural, compósito e eventualmente conflitual da 

grande organização Estado e das relações entre os seus atores, assim como considera a 

porosidade (e por vezes até sobreposição) que entre esses mundos pode existir (e.g., o caso 

dos ‘peritos’ que agem regularmente em e/ou entre espaços profissionais e da 

administração, o caso dos atores governamentais com percursos longos em instituições do 

ensino superior ou vice-versa).  

Consequentemente, como escreve Massardier (2003), à luz da abordagem da ação 

pública, a política pública é observada como um “conjunto de ações múltiplas, mais ou 

menos coordenadas num espaço social mais ou menos unificado” (p.84). Ora, esta asserção 

conduz, necessariamente, a uma revisão do olhar sobre a estrutura e a dinâmica das relações 

entre essas ações. 

 

O rompimento com as visões lineares e verticais dos processos de governo 

 

Pelo exposto se percebe que a sociologia da ação pública não sugere, apenas, o 
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alargamento do espectro dos atores e das instâncias que se reconhecem como ‘fazedoras’ 

das políticas públicas, mas quer já entender as políticas como parte de um complexo de 

“interdependências mútuas”, as quais geram “formas de regulação das atividades coletivas 

em diversos domínios” (Commaille, 2004, p. 413). Posto de uma outra forma, a ação 

pública remete para uma “sobreposição de interações” que decorrem em vários planos: no 

seio dos atores coletivos, entre atores políticos em torno de questões políticas específicas, 

entre atores locais, nacionais e supranacionais, e entre atores e políticas de diferentes 

sectores da vida social (Hassenteufel, 2008, p. 137-38).  

Ora, para compreender as interdependências mútuas, a sociologia da ação pública 

procura romper com as perceções da verticalidade e da linearidade que habitualmente 

pautam os olhares sobre as políticas públicas (e que conduzem a perceber a decisão no topo 

da organização Estado e o seu movimento aplicativo no território social sobre o qual a 

política quer intervir), substituindo-as pelos princípios da horizontalidade e da circularidade 

das interações (múltiplas e interdependentes) dos diversos atores que mostram capacidade 

para intervir nos processos que constroem as políticas públicas.  

O rompimento com uma visão vertical e linear implica, em paralelo, uma 

reconceptualização da decisão política. A esta revisão não é estranha a adoção e aplicação 

da noção de racionalidade limitada ao ator político (e à ação em processos de política 

pública). Acompanhando Pierre Muller (2000), os resultados da implementação das 

políticas são irredutíveis à fase da decisão e esta, ademais, deve ser pensada não como um 

momento mas como um processo 
 

“[um] processo esquivo em que atores de natureza diferente (políticos, 

funcionários, grupos de interesse) participam num tipo de decantação 

progressiva de escolhas (que não são nunca definidas à partida) mobilizando de 

forma pouco coerente informações e dados extraordinariamente heterogéneos” 

(pp. 191-92). 

 

Em suma, esta preferência por uma análise policêntrica das políticas públicas impõe 

que se reconheça a pluralidade de interesses implicados na ação do Estado, que se ‘des-

hierarquize’ o olhar sobre as políticas, e que se incida sobre a dimensão processual e 

localizada das mesmas (e seus aspetos negociados). Lascoumes & Le Galés (2007, p. 16-

17) associam este rompimento com as visões estatistas e hierárquicas da política pública a 

três ruturas: com o “voluntarismo político” (e com a fascinação pela intervenção dos 

‘políticos’ e das elites estatais, e pela política partidária); com a ideia da “unicidade do 

Estado”; e com o “fetichismo da decisão”.  

A mudança de perspetiva introduzida pela abordagem da ‘ação pública’ tem seus 

efeitos no plano dos objetos estudados (em termos sintéticos, dos dispositivos formais da 

governação para a consideração da multiplicidade de atores, instâncias, interações e 

discursos) e das interrogações que guiam os estudos; assim como os tem no plano das 

ferramentas conceptuais e das matrizes de análise que podem constituir recurso para a 

construção de conhecimento sobre as políticas públicas
2
. Como noutro lugar se escreveu 
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(Carvalho, 2007, p. 7), se as políticas públicas são entendidas como espaços 

comunicacionais e sociais nos quais se exprimem e interagem diferentes modos de relação 

com o mundo educacional (e diferentes orientações acerca do que é, do que deve ou do 

deveria ser esse mundo educacional), então, elas podem ser observadas a partir de múltiplos 

pontos de sua produção e ancoragem: nos documentos oficiais e oficiosos, como a 

legislação, nos textos de comissões, nos estudos e nos relatórios (prévios ou posteriores ao 

estabelecimento formal de uma política), nos lugares de mediatização, na imprensa 

periódica especializada e não especializada, nas narrativas dos atores, nas reuniões e 

noutros espaços sociais de interação. 

 

Olhares congéneres: uma breve nota 

 

A aproximação ‘policêntrica’ das políticas públicas, inerente à proposta da análise da 

ação pública gerada no âmbito da sociologia política francófona, pode ser observada em 

trabalhos com outras filiações. A visão acompanha, aliás, desafios e mutações observáveis 

noutros contextos culturais e disciplinares e sobre vários setores das políticas públicas, 

incluindo o da educação.  

Essa proximidade com outros pontos de vista revela-se, pelo menos, em dois grandes 

planos interligados: no da definição e delimitação do que constitui uma política pública; no 

da representação dos espaços, dos atores e dos processos implicados na fabricação e no 

desenrolar de uma política pública. Por exemplo, no âmbito da sociologia das políticas 

educativas anglófona, pelo menos desde a década de noventa, é reconhecido um 

deslocamento no sentido de uma abordagem das políticas públicas como “produtos” e 

“processos” (Taylor et al., 1997, Ozga, 2000), bem como um afastamento da visão de 

política pública como o que os governos decidem fazer ou não fazer e no sentido de uma 

outra, mais complexa, que analisa as linhas de ação fixadas pelos textos, a construção da 

agenda, os processos de implementação ou, até, os seus efeitos (Rizvi & Lingard, 2010). 

Observando-se a já referida (teoricamente heterogénea) investigação doutoral realizada em 

Portugal desde o início do século, também é visível esta representação mais complexa das 

políticas públicas, sendo estas claramente abordadas como fenómenos que só podem ser 

compreendidos tendo em conta a multiplicidade de escalas e de espaços de ação e 

atendendo às dimensões processual e discursiva (Carvalho, 2014).  

Estar-se-á, porventura, perante um mais amplo movimento que alguns associam à 

formação de um campo de “estudos críticos das políticas de educação” (Simmons et al., 

2013), no qual estas são entendidas como parte de um mais amplo contexto de “poder, 

arranjos sociais e discursos sobre educação” e, também, como resultantes de processos, que 

envolvem “interesse, conflito, poder e controlo”, através dos quais a autoridade pública 

procede à sua formulação e implementação (p. 23). O ‘olhar’ sobre as políticas sob o 

prisma da ação pública inscreve-se, claramente, nesta imaginação. 

De qualquer modo, o potencial da abordagem da política como ação pública pode ser 

observado nas múltiplas aplicações que tem tido âmbito do trabalho desenvolvido pelo 

grupo de Política e Administração Educacional, onde a abordagem instigou e conformou, 
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largamente, o desenvolvimento de trabalhos sobre uma multiplicidade de temas, objetos e 

contextos empíricos. 

 
 
Registo do estudo das políticas sob o prisma da ação pública no IE-UL 
 

A adoção do olhar sobre as políticas públicas sob o prisma da ação pública no IE-UL 

concretizou-se em estudos realizados no âmbito de projetos de investigação internacionais e 

em teses de doutoramento orientadas no quadro de cursos (coletivos) de formação doutoral. 

Essa adoção é parte e resultado da trajetória intelectual e sócio-organizacional do grupo 

acima referido.  

Depois de um período inicial (entre finais dos anos oitenta e meados da década 

seguinte) marcado pela predominância de trabalhos centrados nas dinâmicas de ação 

organizada nas escolas ou nas dimensões culturais e micropolíticas da ação do gestor 

escolar (ver Barroso, 2002), a investigação e a formação começaram a abordar outros temas 

e problemas, como a “autonomia da escola” ou a “avaliação das escolas”, para tal 

incorporando outras contribuições disciplinares, mormente da sociologia política e da 

ciência politica (Barroso et al., 2007). Decorrente da centralidade adquirida pelas questões 

relativas ao poder no âmbito dos estudos portugueses sobre as organizações educativas e, 

também, da mudança nas agendas e nos modos de governo da educação (em função dos 

quais a escola e o ‘local’ foram constituídos em objeto das políticas e em locus da reforma 

ou da mudança educativa), essa ‘atualização’ conduziu a uma efetiva viragem para o estudo 

das políticas públicas.  

Essa viragem acentuou-se na década seguinte, dinamizada pela participação em dois 

projetos de investigação internacionais: o Reguleducnetwork
3
, entre 2001 e 2004, centrado 

na emergência de novos modos de regulação das políticas e da ação educativas na Europa 

(ver Barroso, 2006b); o KNOWandPOL
4
, entre 2006 e 2011, centrado no estudo das 

relações entre conhecimento e fabricação e regulação das políticas públicas de educação e 

de saúde, na Europa (ver Barroso & Afonso, 2011, Carvalho, 2011). A realização de cursos 

de doutoramento com tema associado a este projeto veio também aumentar a realização de 

pesquisas associadas a uma problemática específica e, assim, a consolidar o estudo das 

políticas públicas de educação sob o prisma da ação pública. 

 

Pesquisas no âmbito de projetos internacionais 

 

Na introdução à obra que reúne as principais investigações desenvolvidas pela equipa 

portuguesa no âmbito do projeto Reguleducnetwork, João Barroso (2006a) circunscreve o 

campo teórico e a problemática que marcam o estudo das políticas públicas de educação no 

grupo de Política e Administração Educacional, desde o início do presente século. No 

primeiro aspeto, define uma conceção ampla de política pública, abarcando ideias, valores, 

interesses, estratégias e instrumentos presentes nos seus “processos de conceção e de 

execução”, em múltiplos contextos de ação (pp. 11-12). No segundo, sublinha a 
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fecundidade da problemática da mudança das formas de regulação da educação – isto é, dos 

“modos como é exercida a orientação, a coordenação e o controlo das ações (…) no interior 

dos sistemas educativos” (p. 27) - e de um olhar centrado nas tensões entre o “reforço” e o 

“controlo” da autonomia do atores educativos que acompanham tal alteração, para a 

compreensão das mutações na intervenção do Estado na educação.  
A partir deste marco, os estudos realizados pelos investigadores portugueses 

envolvidos no projeto observaram relações entre as mudanças na regulação e os “processos 

de organização local da escolarização”, dando particular atenção à intervenção dos atores 

locais “no processo de reprodução e de reprodução das desigualdades e da segregação 

escolares” (Barroso, 2006a, p. 28). Assim, os estudos realizados põem em evidência: as 

intervenções reguladoras de entidades de nível intermédio, isto é, situadas entre a 

administração central e os atores escolares (concretamente, uma Direção Regional de 

Educação e uma Câmara Municipal) (Afonso, 2006, Pinhal, 2006); as lógicas e as 

estratégias de integração de diferentes públicos escolares adotadas nas escolas (Barroso et 

al., 2006), bem como as relações de interdependência (cooperativa e/ou competitiva) 

observadas entre várias escolas de um mesmo território na gestão dos fluxos escolares (na 

captação/rejeição de alunos), em momento de transição de ciclo de escolaridade (Barroso & 

Viseu, 2006). 

As pesquisas conduzidas no âmbito do projeto KNOWandPOL retomaram e 

aprofundaram a análise das políticas sob o prisma da ação pública e mantiveram-se ligados 

à problemática da mudança dos modos de regulação. Contudo, introduziram novas 

interrogações, concretamente sobre os processos e os efeitos das relações entre 

conhecimento, decisão política e ação pública. Num contexto percebido como “marcado 

pela expansão do conhecimento e pela crescente necessidade de legitimação das políticas 

públicas”, os estudos quiseram “testar a perceção segundo a qual as formas atuais do 

governo - na elaboração e na gestão das políticas - dependem, mais e mais, do recurso ao 

conhecimento especializado”, e analisar a “capacidade que outros atores sociais mostram 

em mobilizar conhecimento para propor, opor ou contrapor orientações e dispositivos de 

governo” (Barroso et al., 2007, pp. 7-8).  

Findo o percurso da investigação realizada no âmbito daquele projeto, os pesquisadores 

do grupo de Política e Administração Educacional produziram trabalhos sobre as seguintes 

matérias: os conhecimentos mobilizados (ou não) pelos decisores políticos e os dispositivos 

através dos quais estes ganham acesso ao conhecimento, como as comissões de peritos, os 

grupos de trabalho, as consultorias, os media, os programas, as redes de peritos ou de 

organizações não-governamentais e profissionais (e.g., Barroso et al., 2007, Barroso, 2010); 

as genealogias da decisão em políticas públicas – concretamente, de autonomia e gestão das 

escolas (e.g. Barroso, 2011, Lopes, 2011, Menitra, 2011) e de educação sexual (e.g. 

Barroso et al., 2012, Carvalho & Figueiredo, 2011, Figueiredo, 2011a, 2011b,) -, dando 

atenção a fatores do foro do conhecimento que, a par de outros, interferem na sua 

reapropriação e uso pelos atores e na orientação das políticas; o conhecimento como 

instrumento de regulação, estudando a conceção, a difusão e receção e reapropriação, pelos 

atores para os quais são dirigidos, de dois instrumentos de uma regulação baseada no – e 
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orientado pelo – conhecimento, concretamente, o inquérito PISA (e.g., Carvalho, 2011, 

2012, Carvalho & Costa, 2009, 2014, Costa, 2011a, 2011b) e a avaliação externa das 

escolas (e.g. Afonso & Costa, 2011). 

 

Os estudos realizados na sequência de cursos doutorais 

 

As pesquisas realizadas no quadro de cursos doutorais ministrados no IE-UL têm 

ampliado os campos dos temas, dos objetos e dos contextos empíricos da investigação, 

sendo percetível uma multiplicidade de olhares produzidos sobre políticas públicas de 

educação, sob uma problemática e um prisma de análise comuns. 

Os já referidos trabalhos de Figueiredo (2011b), de Costa (2011a) e de Lopes (2012), 

associados ao projeto KNOWandPOL, decorreram também no quadro das pesquisas 

doutorais por eles conduzidas. Na sua tese Figueiredo (2011b) estudou a genealogia das 

políticas que visaram a introdução da Educação Sexual nas escolas portuguesas, entre 1984 

e 2009, enquanto processo e resultado da formação de uma rede social e política de atores 

estatais e não estatais (no caso, Organizações Não Governamentais de causa e 

profissionais). Por seu turno, Costa (2011a), cuja tese foi realizada no contexto da sua 

participação como bolseira no âmbito do referido projeto, desenvolveu três análises 

articuladas e complementares sobre o PISA: os processos de sua elaboração a nível da 

OCDE; a sua receção em revistas científicas; a sua receção em Portugal, pelos atores 

governamentais, em instâncias de administração central, e no debate público sobre 

educação. Finalmente, Lopes (2012) estudou o processo da contratualização da autonomia 

das escolas em Portugal, entre o início de 2006 e meados de 2007, enquanto locus 

privilegiado para a análise dos modos de regulação política e do referencial de ação do 

Estado, bem como as dinâmicas de negociação dos contratos em função das perspetivas 

traçadas pelos principais atores sociais neles envolvidos. 

Para além destes estudos, foram ainda desenvolvidas teses sobre: os processos de 

construção de dispositivos de autoavaliação em escolas, no sentido de compreender os 

modos como, em sistemas de ação concretos, se percebem e se combinam as diversas 

gramáticas e pressões de regulação (vertical/horizontal, controlo/emancipação) que 

acompanharam a introdução das políticas e das práticas de autoavaliação das escolas em 

Portugal (Simões, 2010); a reconfiguração das conceções de aluno e de cidadão na Escola 

portuguesa, por via do estudo de instrumentos de regulação adotados, nacional e 

localmente, entre 1976 e 2008, no sentido de lidar com a indisciplina em contexto escolar 

(Cabeça, 2012); o Conselho Municipal de Educação, enquanto instrumento de políticas de 

descentralização em Portugal, através de um estudo monográfico dos antecedentes locais 

(desde finais da década de oitenta) daquelas instâncias, da sua ‘criação’ pela autoridade 

pública, em 2003, e dos sequentes processos de apropriação da medida política em causa 

pelos atores (Cruz, 2012); os fundamentos da “política de ‘escola a tempo inteiro’, para o 

primeiro ciclo do ensino básico (desencadeada na segunda metade da década anterior), e 

sobre os processos de mediação postos em marcha pela autoridade pública na sua 

fabricação e implementação (Pires, 2012); a política pública de ciência, desde o início da 
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década de sessenta até ao presente, tomando como seu analisador os processos de regulação 

da investigação educacional, na vertente relativa à intervenção das estruturas concebidas 

para coordenar e orientar a atividade científica e na vertente relativa à reinterpretação 

dessas orientações por parte dos investigadores (Viseu, 2012); as perceções dos membros 

do Conselho de Escolas (organismo criado em 2007, composto por diretores de escolas) 

sobre o seu papel nas escolas e nas políticas, de modo a analisar os processos de regulação 

da gestão escolar em Portugal e suas relações com as mutações no trabalho, no perfil 

profissional e nas identidades dos diretores (Quaresma, 2014).
5
 

Em suma, ao longo da última década, a consolidação do estudo das políticas públicas 

de educação vem ocorrendo em função da centralidade adquirida pela problematização de 

matérias relacionadas com as mudanças nos modos de regulação da educação e o papel de 

diversos tipos de conhecimentos (científicos, periciais, profissionais, burocráticos, etc.) na 

fabricação e no desenrolar das políticas, mas igualmente em função da estabilização de um 

olhar teórico em torno do estudo das políticas sob o prisma da ação pública. É a partir desta 

história e deste ponto de vista que na próxima e derradeira seção do artigo equacionamos 

um conjunto de temas e de questões que se antecipam como relevantes para as pesquisas no 

campo da sociologia política da educação entre parceiros europeus e sul-americanos. 

 

 

Questões atuais 
 
 

O conjunto de questões equacionadas nesta seção final inscreve-se numa linha de 

problematização da realidade educativa que tem como foco a existência de novos modos de 

orientação, de coordenação e de controlo da ação coletiva, no quadro dos processos de 

recomposição do papel do Estado e de alteração dos seus modos de intervenção 

governativa.  

No sector da educação, estas mudanças nos modos de regulação traduzem-se na 

intensificação dos processos de multirregulação e na complexificação das suas modalidades 

de execução: observa-se o aumento da regulação transnacional, o hibridismo da regulação 

nacional e a fragmentação da regulação local (Barroso, 2006); percebe-se a coexistência a 

nível nacional de modos de regulação distintos - burocrático-profissional, pós-burocrática e 

neo-burocrática -, em combinações que resultam do cruzamento de dinâmicas de 

transnacionalização e de dinâmicas ditadas pelas especificidades históricas e pela trajetória 

das políticas de educação em cada contexto nacional (Maroy, 2009, 2011).  

Neste cenário, é importante que a investigação sobre as diversas ‘realidades’ que 

compõem as ‘realidades’ europeias e sul-americanas tenha em conta duas dimensões 

essenciais de conflitualidade e de estruturação dos processos de regulação: a tensão 

existente entre modos distintos de interpretar o papel do Estado (e entre os seus modos 

distintos de intervenção); a tensão existente entre pressões para a convergência, em larga 

medida – ainda que não necessariamente apenas – decorrentes da influência e/ou da 
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autoridade exercidas por diversos tipos de organizações supranacionais e internacionais, e 

as especificidades decorrentes das condições e das dinâmicas nacionais (ou mesmo 

regionais). 

 

Tensões entre modos de regulação 

 

Nesta dimensão está em causa a alteração dos modos de intervenção do Estado, 

observável desde os anos oitenta do século transato. Uma alteração que pode ser sintetizada 

na copresença dos seguintes elementos: maior relevância dada à participação dos atores 

sociais na regulação das políticas; recurso mais frequente a instrumentos de natureza 

incitativa (sem deixar de mante em uso as formas convencionais, como a legislação, 

financiamento); justificação e apreciação dos problemas públicos em função de critérios de 

qualidade, de eficácia, de performance, de utilidade. Importa notar que a ‘nova’ 

configuração não sinaliza um desaparecimento do Estado, antes obriga a perceber que a 

intervenção deste ocorre de modos diversos e que legitimam a intervenção de outros atores 

sociais na fabricação e regulação das políticas. Como Olssen e Peters (2006) escrevem, a 

propósito da perspetiva neoliberal, esta impõe uma revisão do modo de ação do Estado – 

através do “desenvolvimento de técnicas de auditoria, contabilidade e gestão” (p. 315) -, 

não uma inação ou uma retração do Estado.  

Analisando estas mudanças, Lascoumes e Le Galès (2007, pp. 112-115) expuseram 

uma tensão que se parece ter tornado constitutiva das políticas públicas e marcante do seu 

curso atual: por um lado, o impulso dado a novas formas de participação dos atores sociais 

nas políticas (e.g., incremento da dimensão informacional e comunicacional das políticas, 

introdução de modalidades de contratualização e de outros instrumentos - a priori – de 

carácter negocial e participativo); por outro lado, o reforço das intervenções de 

racionalização da vida coletiva, nas quais o Estado assume papel central, através de 

intervenções de cariz nem sempre regulamentador, recorrendo com intensivamente a 

mecanismos de controlo centrados em resultados (auditorias, avaliações, standards, 

certificações).  

No sector da educação, essas tendências têm sido bem visíveis no espaço europeu, 

onde novas modalidades de regulação emergiram nas últimas décadas, manifestando-se na 

adoção de novas formas e processos de governo e gestão da educação (descentralização, 

desconcentração, contratualização, avaliação parcerias público-privadas) e na presença de 

algumas tendências comuns nas políticas públicas: reforço da autonomia das escolas; 

procura de equilíbrios entre centralização e descentralização; emergência da avaliação 

externa, de escolas e de sistemas escolares; promoção (ou alargamento) de mecanismos de 

escolha da escola pelas famílias; diversificação da oferta educativa das escolas; erosão da 

autonomia profissional dos professores (Maroy, 2009, 2011).  

Em Portugal têm-se observado variadas manifestações destas tendências, casos da 

“autonomia das escolas”, do “reforço de procedimentos de avaliação e prestação de 

contas”, da “diversificação da oferta escolar”, da “contratualização da gestão escolar e da 

prestação de determinados serviços”, as quais - é importante sublinhar este aspeto - nem 
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sempre surgiram associadas a intenções e a justificações da mesma natureza e com a 

mesma orientação, como observa Barroso (2005): 
 

“ [as medidas] tanto podem obedecer (e serem justificadas), de um ponto de 

vista mais técnico, em função de critérios de modernização, desburocratização e 

combate à ‘ineficiência’ do Estado (new public management), como serem 

justificadas por imperativos de natureza política, de acordo com projetos 

neoliberais e neoconservadores, com o fim de ‘libertar a sociedade civil’ do 

controlo do Estado (privatização), ou mesmo de natureza filosófica e cultural 

(promover a participação comunitária, adaptar ao local) e de natureza 

pedagógica (centrar o ensino nos alunos e suas características específicas).” (p. 

476) 

 

Neste contexto, o que se torna importante é conhecer melhor as configurações dos 

“regimes de regulação” e os “modelos de regulação” (Maroy, 2011) em uso nos diferentes 

contextos, tomando como analisadores os instrumentos mais significativamente ligados à 

regulação dos sistemas escolares, à gestão das escolas e do trabalho dos profissionais da 

educação, como sejam: os inquéritos internacionais comparados; as avaliações das escolas e 

dos professores; as contratualizações da autonomia, da gestão, ou de outros serviços 

educativos das escolas; os mecanismos de formação, seleção e avaliação de docentes e de 

diretores escolares; os dispositivos de regulação da oferta e da procura educativa (rankings, 

tipologias de cursos, etc.). Sobre esses instrumentos importa igualmente conhecer como 

vêm sendo justificados, como vêm sendo postos em marcha e como vêm sendo 

percebidos/agidos em contexto, especialmente pelos profissionais do campo da educação. 

 

Tensões entre dinâmicas de regulação 

 

Está aqui em causa a existência de uma pluralidade de contextos que contam para a 

génese e para o destino das políticas públicas: desde os contextos regionais e locais (por 

vezes tornados mais percetíveis em função de políticas de descentralização e/ou de 

desconcentração), até aos internacionais e supranacionais, sejam os associados aos 

processos voluntários de integração económica e política, como os que marcam o percurso 

da construção da União Europeia, sejam os associados à intensificação dos processos de 

globalização (Lascoumes & Le Galès, 2007).  

O maior protagonismo de instâncias internacionais e supranacionais na conceção, 

organização e funcionamento dos sistemas públicos, nomeadamente no sector da educação, 

é bem conhecido. Assim como é bem conhecida a existência de um conjunto de “políticas 

viajantes” (Ozga & Jones, 2006) que atravessam os mais diversos contextos nacionais (até 

mesmo civilizacionais), entre as quais se contam as associadas à estandardização 

centralizada dos currículos nacionais, à fixação de metas quantificadas e ao testing, à 

autonomia das escolas e à gestão centrada na escola, à escolha parental e à competição 

entre escolas, à garantia de qualidade, à avaliação dos professores, à fixação do primado da 

‘aprendizagem ao longo da vida’.  
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No caso da América Latina, é conhecida a presença desde os anos noventa de um rol 

de problemas e/ou de soluções associáveis a esta dinâmica e com diferentes pontos de 

aplicação – e.g., na gestão dos centros educativos (autonomia, gestão centrada na escola, 

participação de atores da comunidade na gestão das escolas, avaliação das escolas), no 

currículo e transito dos escolares (mais exames nacionais e mais regulares, práticas 

curriculares concebidas em torno das noções de qualidade e de competência), na profissão 

docente (profissionalização e da autonomia, avaliação dos docentes, condições da 

atratividade da profissão, progressão na carreira e dos salários indexados ao desempenho) -, 

e que vêm consagrando novos dispositivos de regulação e gerando novas modalidades de 

organização do trabalho na escolas (Feldfeber, 2007, Oliveira, 2007, também Hypolito et al., 

2009). 

Porém, nem esse protagonismo toma, necessariamente, os mesmos conteúdos, formas e 

sentidos em todos os contextos, nem as políticas viajantes têm o mesmo tipo de 

acolhimento. De facto, sendo possível dizer existe uma maior penetração, à escala nacional, 

de textos e discursos gerados em instâncias internacionais e supranacionais, existem 

relevantes indicações relativas à força de processos de “bricolagem” e de “hibridação” 

(Ball, 1998, Popkewitz, 2000, Barroso, 2005, Maroy, 2009). Por isso, se vem 

percecionando a existência de múltiplas arenas de regulação das políticas educativas, e 

aceitando que a “produção de regras” abrange uma variedade de atores e envolve diferentes 

fontes e modalidades de regulação – fenómeno que a noção de “multirregulação” (Barroso, 

2006) bem representa.  

Deste ponto de vista, torna-se importante captar, na sua “fluidez”, “multiplicidade” e 

“contingência histórica”, o trânsito das políticas viajantes (ver Popkewitz, 2000, p. 6) e 

tomar a intensidade e os efeitos das relações entre as várias instâncias da multirregulação 

como matérias que requerem ‘prova’ (e não como resultados a priori de conexões 

hierarquizadas). Nesse sentido, interessa conhecer melhor os processos de mediação, de 

reinterpretação, de negociação, de recontextualização, que marcam a trajetória das 

categorias discursivas, das formas organizacionais e das tecnologias de governo e de gestão 

que circulam à escala mundial. É na compreensão desses fenómenos – no quadro de uma 

análise centrada, como foi anteriormente referido, em alguns dos dispositivos mais 

significativos ligados à regulação dos sistemas escolares, à gestão das escolas e do trabalho 

dos profissionais da educação - que importa concentrar o olhar interpretativo e crítico, de 

modo analisar as consequências que as transformações em curso têm na configuração dos 

serviços e nas práticas dos atores do campo educativo. 

 

Um olhar multidimensional 

 

Independentemente de quais os instrumentos (inquéritos internacionais, avaliações, 

contratualizações, etc.) tomados como analisadores das mudanças na regulação política e 

social da educação, o seu estudo exaustivo e aprofundado implica a consideração de 

múltiplos fatores, mormente: a diversidade de atores implicados na determinação do bem 

comum educativo; os diversos contextos/escalas da regulação (transnacional, nacional, 
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local); as circunstâncias (políticas, económicos, sociais, etc.); os principais quadros 

cognitivos e normativos em presença (em acordo e/ou em disputa); os modos de regulação 

subjacentes e postos em marcha pelos instrumentos; o impacto (percebido) nas práticas de 

educação e nas identidades dos profissionais de educação.  

Tratando-se, enfim, de procurar imaginar um quadro alargado de elementos, capaz de 

considerar um amplo espetro de sujeitos, sistemas de representações, interações e 

circunstâncias que “contam”, é conveniente dispor de um esquema que ajude também a 

entender as relações entres esses elementos. Uma base de trabalho interessante para 

desenvolver uma heurística coerente com a problemática anunciada é o modelo das 

“interações contextualizadas”, proposto por Hassenteufel (2008). A proposta propõe a 

consideração de três níveis analíticos - os atores, as interações e os contextos.  

A dimensão dos atores (individuais e coletivos) remete para a consideração de três 

determinantes da ação: os recursos (de que os atores dispõem para agir), os “sistemas de 

representações” (articulação de princípios, quadros interpretativos e ‘argumentários’ nos 

quais os atores acreditam e nos quais se apoiam para orientar a sua conduta estratégica) e os 

interesses ou finalidades que (em relação imbricada e articulada com as representações) 

orientam as estratégias dos atores.  

A dimensão da análise das interações remete para a compreensão os conjuntos de 

regras e rotinas que estruturam as relações de interdependência entre os atores – ou seja, 

para modelos de orientação da ação, historicamente enraizados e atualizados e 

eventualmente redefinidos no quotidiano.  

A dimensão do contexto – seguindo o autor, “tudo aquilo que é exterior às interações” 

e que os atores de uma política pública não controlam, “ainda que não seja independente 

deles” porque resultarem também de representações mentais e porque os atores podem 

participar na sua modificação (Hassenteufel, 2008, p. 120), - respeita a tipos diversos de 

circunstâncias, com impactos específicos: o contexto sociodemográfico; o contexto 

científico e técnico; o contexto estatal (quadro constitucional, modos de organização e 

funcionamento do Estado); o contexto económico; o contexto político (calendários 

eleitorais, jogos partidários, opinião publica, mobilização social); o contexto internacional; 

o contexto das outras políticas públicas (das quais depende ou com as quais se articula). 

 
 
Fecho: uma vocação analítica, face a preocupações socias e políticas 
 

A problematização e a inquirição sobre políticas públicas, no quadro de uma 

interrogação maior sobre as modalidades e os instrumentos da multirregulação da educação 

- incidindo, especialmente, nos âmbitos da administração das unidades organizacionais 

escolares e das profissões da educação –, associam-se a um universo de preocupações 

sociais e políticas com o ‘presente’ da educação: com a democraticidade das formas de 

governo e de administração da educação; com a equidade das formas de organização e 

provisão da educação; com o enfrentamento de novos riscos sociais associados com o 

mundo do trabalho, como o desemprego, a precaridade, a desqualificação e a 
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requalificação, a erosão das carreiras. Dito de outro modo, este conjunto de preocupações 

sociais e políticas, indissociável da corrente crise no Estado Social e na educação pública, é 

fator decisivo para indagar as possibilidades e as fragilidades dos novos modos e 

instrumentos de regulação no setor da educação.  

Note-se que a pesquisa aqui ‘imaginada’ não se propõe encontrar respostas para esses 

problemas, porque tem como primeiro e principal propósito o de analisar, interpretando e 

criticando, fenómenos sociais. Com esta afirmação da vocação analítica da sociopolítica 

das políticas públicas não se procura retomar o postulado do caracter apolítico da 

investigação, pois tem-se bem presente que enquanto processo e produto social toda a 

pesquisa é estruturada por relações de poder (na qual se inscreve ou é, por outros, inscrita) e 

que as ideias que a habitam são projetos políticos no sentido em que circunscrevem 

“possibilidades de ação, participação e reflexão” (Popkewitz, 1997, p. 12). Com a 

afirmação quer-se, sobretudo, enfatizar o carácter não utilitarista da pesquisa, como veículo 

de introdução de melhorias ou como veículo de causas.  

Não pretendendo substituir a “opinião” ou o debate coletivo, nem querendo estabelecer 

quadros racionais para a ação, a investigação não deixa por isso de ser sensível a uma 

relação com o político – ou melhor, não deixa de ter um comprometimento político: o de 

fortalecer o debate público, fazendo aí chegar, por múltiplas vias, um conhecimento próprio 

e diferente daquele que já dispõem os atores que nele intervêm.  

Esta atitude está bem caracterizada na noção de ‘releitura’ [re-reading] tal como 

mobilizada recentemente por Simmons et al. (2009) para sinalizarem a existência de um 

amplo e heterodoxo campo estudos críticos das políticas de educação, no qual se pode bem 

inscrever a proposta de trabalho em sociologia política da educação, entre parceiros 

europeus e sul-americanos: 
 

“Releitura sugere a importância de tomar como ponto de partida desafios atuais: 

problemas formulados pelos governos, soluções políticas propostas, mecanismos 

de poder ou práticas e tensões emergentes (por exemplo, como é que os 

decisores políticos, os partidos políticos, as organizações ‘leem’ os problemas e 

desafios que querem enfrentar, que tipo de discurso emerge, quais as medidas e 

os instrumentos propostos ou implementados?); (…) é uma atividade crítica que 

visa desfamiliarizar os modos como, na atualidade, as políticas colocam 

problemas, oferecem e implementam soluções e justificam agendas. É uma 

atividade que chama a atenção para as formas como o poder é exercido na 

sociedade e na educação e que se concentra em saber como os problemas são 

definidos nessas áreas; o potencial crítico da releitura realiza-se através de uma 

variedade de abordagens, nas quais se incluem tentativas de revelar as formas 

de racionalidade subjacentes; de identificar os interesses não-ditos, de focar as 

consequências não premeditadas, de apontar contradições, de mapear o campo 

das contingências.” (pp. vii-viii) [itálicos no original]. 
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Notas 

 
1. Veja-se a receção desta literatura feita por Oliveira (2011, especialmente pp. 84-86), no contexto de uma reflexão sobre 

a relação entre a pesquisa acadêmica e as políticas públicas em educação no Brasil.  
2. Importa ter presente que os conceitos e os modelos de análise da ação pública têm múltiplas proveniências disciplinares 

(da ciência política, da sociologia política, do direito, da história e até da sociologia da ciência e da tecnologia) e não 

estão reunidas num quadro teórico único. Assim, sob a designação ação pública, reúnem-se abordagens teóricas 

diversas, ainda que tendam a analisar, articuladamente ou não, as interdependências entre os atores, a dinâmica das 

ideias e os instrumentos e técnicas da política e da ação públicas, por exemplo: a teoria da regulação social; a análise 

das redes políticas; as abordagens cognitivas (associadas a noções como referencial, paradigma, narrativa); a sociologia 

dos instrumentos de ação pública.  
3. Acrónimo de “Changes in regulation modes and social production of inequalities in educational systems: a European 

comparison”. Os estudos abrangeram cinco países europeus: Bélgica (apenas comunidade francófona), França, Hungria, 

Portugal e Reino Unido (apenas Inglaterra e Gales). 
4. Acrónimo de “The role of knowledge in the construction and the regulation of health and education policy in Europe: 

convergences and specificities among nations and sectors”. O projeto envolveu treze equipas de investigação de oito 

países: Alemanha, Bélgica (comunidade francófona), França, Hungria, Noruega, Portugal, Reino Unido (Escócia) e 

Roménia. 
5. Para além destas teses elaboradas na sequência de cursos doutoras com uma componente inicial de cariz curricular e em 

ambiente coletivo, outras teses foram realizadas no IE-UL, ao longo da última década, também sob influência desta 

perspetiva – para sua identificação e para uma súmula descritiva, ver Carvalho (2014). 
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