
O que são hoje os sistemas educativos enquanto
instituições através das quais as sociedades contempo-
râneas agem sobre si mesmas? Quando olhados sob o
ângulo da totalidade societal, como se inscrevem nas
dinâmicas de mudança e (re)produção sociais? Que
tensões e articulações vemos desenhar-se entre a ges-
tação de estruturas sociais, a resposta a correlações de
forças na economia, a mobilização de novos actores e
modos de organização políticos ou a dinamização de
fontes e processos de construção de sentido? Eis, a
meu ver, a problemática discutida, através de múltiplas
entradas, neste estudo denso e polifacetado, sugestivo
de leituras plurais. Creio, aliás, que essa é a sua voca-
ção: constituir-se como um instrumento de trabalho e
um ponto de partida para diversos guiões de explora-
ção da realidade educacional no mundo em que vive-
mos; um mundo de que se quer apreender a comple-
xidade multidimensional e a profundidade do longo
tempo histórico.

O texto Educação, Estado e mercado no Século XX
oferece-se como uma matriz de itinerários para o
estudo dos modernos sistemas educativos. Percorrendo

mais de 150 anos e deitando mão do olhar histórico-
-sociológico, as análises económicas, os estudos socio-
políticos, as perspectivas da economia política e as
investigações científico-educacionais são convocados
para iluminar tempos diversos de uma narrativa cons-
truída como um roteiro que se detém em domínios
reveladores daquele objecto paciente e reflexivamente
escrutinado. Desde o primeiro momento somos con-
frontados com um lado aparentemente paradoxal desta
instituição sedimentar, qual nebulosa em movimento,
cujos contornos teimosamente nos escapam e que con-
tudo encontramos apoiada em tradições e práticas que
se confundem com as origens da civilização ocidental.
A perspectiva proposta enuncia certos sulcos de lega-
dos clássicos ou centenários transmutados pela irredu-
tível novidade do capitalismo e da modernidade, estes
realizados segundo o modelo da sociedade europeia
que segregou o Estado-Nação e a instituição de sociali-
zação sistemática e universal que conhecemos como
escola de massas.

A problemática construída interroga estruturas e
instituições como relações sociais e enquanto obras da
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agência humana situada na totalidade societal, ape-
lando a abordagens metodológicas genealógicas e
construtivistas. Passo a passo, vão sendo desenhados
quadros contextualizados, rigorosamente construídos e
fundamentados em análises teóricas e empíricas exten-
sas, que mobilizam quer a oficina da investigação his-
tórica, quer as ferramentas teórico-conceptuais, inter-
pretações, dados e instrumentos estatísticos da econo-
mia política ou da sociologia, quer as pesquisas cientí-
fico-educacionais de registo mais hermenêutico e qua-
litativo. A construção narrativa sugere, como se disse, a
forma de um roteiro, de uma matriz de itinerários que
o leitor pode tomar como ponto de partida para explo-
rar a realidade a cuja complexidade e profundidade
sócio-históricas o estudo se propõe iniciar-nos.

São quatro os percursos analíticos esboçados pelo
autor. Num primeiro momento, discute-se «a génese e
as origens dos sistemas educativos contemporâneos»
na constituição da modernidade capitalista. Explici-
tam-se as dinâmicas económicas, com realce para
desenvolvimentos subsequentes à revolução industrial
e os processos de proletarização e assalariamento,
inovação tecnológica, crescimento económico, urbani-
zação e mobilidade social; uma tal constelação socie-
tal é susceptível de alimentar a procura de respostas
em termos de

um tipo de socialização prolongada mais genérica e

comum a todos (…) [que] parece assentar por um

lado, na aprendizagem e imposição das regras de

funcionamento social que constituem o caldo da

nova cultura e por outro, na massificação de catego-

rias cognitivas complexas até aí treinadas sobretudo

nas instituições de ensino dedicadas às elites. (p. 17)

Por outro lado, e na senda de diversos outros
investigadores (e.g. Ramirez & Boli, 1987; Araújo,
2000), o Estado-nação, «instituição-chave da moderni-
dade», e o concomitante processo de construção da
nação gozam de especial atenção e protagonismo. A
historicidade e a singularidade de tais dinâmicas socio-
políticas são realçadas enquanto formas novas de

«organização e racionalização da vida do grupo [que]
pode dar lugar a uma estrutura que goza de alguma
autonomia face à colectividade», de «legitimação do
poder» e de «interligação e de integração de territórios,
gentes e culturas» (pp. 19, 21). De igual forma, é subli-
nhado que o projecto de governação de sujeitos (que
«pressupõe a liberdade» e «capacidade para agir») cons-
titui um desígnio político da modernidade, na medida
em que esta é «um exercício perigoso, que oscila entre
a promessa da autodeterminação colectiva dos povos e
individual das pessoas a quem são reconhecidos os
direitos fundamentais e o caos social e político». Assim,
nesta primeira parte, os modernos sistemas educativos
aparecem-nos sobretudo como obra e pela mão dos
Estados-nação e do projecto de construção das novas
comunidades políticas da modernidade, as sociedades
europeias, de cuja integração se revelam um pilar deci-
sivo para «trabalhar» a contradição entre «liberdade» e
«disciplina» dos cidadãos (pp. 26-27, 29).

Já no segundo passo da narrativa, e sob a égide
do Estado-Providência, o capitalismo organizado e for-
dista é o pano de fundo da explicação explorada,
enquanto dinâmica cuja regulação passa pela con-
quista e consolidação de direitos sociais, de entre os
quais a educação se constitui como bem público uni-
versalizado através da escola de massas. Convocando a
escola da regulação francesa como campo analítico
central para a construção deste segundo andamento do
estudo, o autor estabelece a «densificação» das «rela-
ções entre o mundo económico e o mundo político», a
partir do segundo terço do século XX (p. 38). Desen-
rola-se, neste passo, uma extensa e documentada dis-
cussão, apoiada por autores e trabalhos de referência,
em torno da «generalização do sufrágio universal nas
sociedades “ocidentalizadas”» e da «emergência de um
novo tipo de cidadania assente em direitos sociais e
económicos» (p. 48). O debate procura esclarecer
como e porquê as diversas fórmulas de «desmercadori-
zação do trabalho» e de constituição da «estratificação»
das sociedades (as várias configurações de Estado-Pro-
vidência) enquadraram os sistemas educativos no
«modo de produção capitalista»; fica assim fundamen-
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tada a especificidade daquele «modo de regulação mar-
cado pelo Keynesianismo», em sociedades centrais do
sistema-mundo e entre o final de segunda Guerra
Mundial e meados dos anos 70 do século XX (pp. 49-
-56). A expansão, muito desigual, de sistemas educati-
vos por todo o mundo é agora demoradamente discu-
tida enquanto percurso de «implementação de um ver-
dadeiro sistema de socialização de espécie, comple-
mentar às formas de socialização endógenas locais» (p.
85). A procura de «eficiência económica» através do
«incremento de “capital humano”» e a ligação «à demo-
cracia e à mobilidade social» constituem dois vectores
do questionamento a que o autor submete esta
segunda metade do século XX. Problematizam-se as
articulações entre processos como a democracia, a
riqueza e a alfabetização/escolarização e revisita-se o
intenso debate em torno das relações entre a escola e
as classes e estruturas sociais e entre a expansão de
oportunidades educacionais e sociais; para cada
momento, a argumentação é estribada em propostas
explicativas, estudos e autores de referência no campo,
e em extensos dados empíricos estatísticos que contex-
tualizam e revelam facetas inquietantes das realidades
em questão em diversos contextos nacionais e regiões
do mundo. Sem surpresa, mas com frontalidade, esta
secção fecha realçando «duas linhas de tensão que
atravessam a Modernidade», a democratização sociopo-
lítica das sociedades e a autonomia dos sujeitos-cida-
dãos (p. 87). As linhas finais sublinham o lento tempo
histórico e a globalidade das mudanças sociais, avi-
vando o entendimento da educação como um fenó-
meno social total, irredutível, no seu labor de criar
sujeitos e comunidades, ao trabalho de qualquer insti-
tuição singular, mesmo em se tratando dos omnipre-
sentes sistemas educativos contemporâneos.

A discussão sobre as últimas décadas desenrola-se
num extenso terceiro capítulo e documenta o argu-
mento de que, mais do que uma crise, vivemos um
momento de rupturas «com os processos económicos,
sociais, políticos e educativos com origem na civiliza-
ção nascida da combinação entre o Iluminismo e a
Revolução Industrial» dos últimos três séculos, mesmo

se certas continuidades se evidenciam (p. 151). A ideia
de escola em mutação, partilhada por outros investiga-
dores (Canário, 2002), ganha corpo ao lado de outras
«mudanças globais» que configuram uma mudança de
paradigma em gestação pela luta política expressa
também pela «tensão existente no que respeita à aná-
lise das linhas de rumo dos nossos dias» (p. 91, 93). Do
final da «Guerra Fria» e do «esboroar» do «socialismo
enquanto realidade política com tradução territorial e
também enquanto ideologia alternativa ao capitalismo
de mercado», escancarando portas à progressão da
hegemonia neoliberal, são debatidas as implicações
políticas traduzidas por intervenções e enfrentamentos
em torno das diversas configurações de Estado-Provi-
dência. No campo educativo e enquanto parte daquele
continente de cidadania ampliada (Afonso & Lucio-
-Villegas Ramos, 2007: 81), frisa-se a agora anunciada
desvinculação na relação entre o Estado e a educação.
São múltiplas as expressões e os factores deste pro-
cesso controverso em que se vem desenhando o novo
desequilíbrio «em favor da segunda linha de rumo» na
«tensão sempre viva entre a ideia de educação como
um bem público (…) ou da educação como bem pri-
vado» (p. 133). Para o debate das condições que fun-
dam a rearticulação entre Estado e educação na actua-
lidade são convocadas múltiplas problemáticas: os
novos modos de regulação societal; a massificação dos
sistemas educativos e as questões aí confrontadas; as
contradições geradas à volta das conexões entre a
lógica estruturante da forma de socialização escolar e
aquelas fomentadas por outros universos socioculturais
que alimentam os quotidianos experienciais. São,
assim, interpeladas as transições operadas pelo Estado
para os papéis de meta-regulador e de intervenção
selectiva na governação da educação (Antunes, 2000)
e certas consequências já visíveis de tais desenvolvi-
mentos: para além do desequilíbrio antes enunciado,
enunciam-se a «possível ampliação das diferenciações
de ordem cultural, económica e social que estão enrai-
zadas na sociedade» (p. 157) e ainda a possibilidade
de «abertura de espaço» a «mais parceiros com mais
ideias, mais imaginação e mais flexibilidade» que «per-
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mita um começo de descongestionamento de um
mundo que deveria desinstitucionalizar-se nos limites
do possível» (p. 158).

No quarto e último passo deste itinerário de
exploração das origens, génese, estabilização e muta-
ções dos sistemas educativos modernos e na actuali-
dade, o autor percorre o caso português numa pers-
pectiva comparada. O estudo dos processos de alfabe-
tização e de escolarização em Portugal durante os
séculos XIX e XX é enquadrado por amplos e consoli-
dados conhecimentos produzidos no âmbito da histó-
ria política e económica do país. A argumentação é
fundada ainda em pesquisas sistemáticas sobre gera-
ções de portugueses a partir de, entre outros, dados
dos Censos Populacionais ao longo de mais de cem
anos (1868-1991) e em investigações qualitativas de
terreno. A discussão beneficia também da confrontação
com informação sobretudo estatística relativa a outros
países e espaços político-económicos e culturais, cuja
convocação é justificada do ponto de vista da pertinên-
cia teórica e empírica. As problemáticas que inspiram
estas investigações acentuam a elucidação das «manei-
ras como se deu em Portugal a transição da preponde-
rância dos modos de vida baseados na cultura oral
sobre os modos de vida assentes na escrita» (p. 161),
procurando, como estratégia teórico-metodológica,
«construir um espaço aberto em que “educação” e
“modernização” dialogassem» (p. 165). A riquíssima
discussão desenvolvida conduz o leitor através dos
processos históricos que configuraram: o posiciona-
mento de Portugal na «modernização» europeia e oci-
dental ao longo dos séculos XIX e XX; a constituição
tardia, precária e inacabada do seu Estado-Providência;
a negligência e a divergência profundas quanto à pro-
moção da educação da população portuguesa, mesmo
em momentos, como as décadas iniciadas em 1950 e
1960, em que os indicadores estatísticos de índole eco-
nómica e social se aproximaram face aos países do
centro europeu. As características histórico-sociais cen-
tenárias da formação social portuguesa, o processo
político mais recente do Estado Novo, as opções políti-

cas reiteradas das suas elites quanto aos caminhos e
modelos de desenvolvimento do país são sublinhados
na argumentação do autor, focalizando as «políticas» e
a «política» de (ausência de uma linha de) desenvolvi-
mento educativo (pp. 236-237).

O estudo de António Candeias detém-se em ângu-
los e tempos diversos do que constituiu o entrelaça-
mento dos processos societais de constituição, consoli-
dação e crises do capitalismo e da modernidade, em
curso nos últimos séculos do hemisfério ocidental (ou
dos países centrais) do sistema-mundo contemporâneo
(Wallerstein, 1990). Se o primeiro momento do traba-
lho nos oferece um debate focalizado em torno da
constituição da modernidade liberal restrita, o passo
seguinte conduz-nos pela consolidação do capitalismo
organizado e fordista, enquanto as mais recentes quatro
décadas são interrogadas a partir de desenvolvimentos
em que se cruzam as mutações do capitalismo e as
transformações da modernidade. A problematização de
tais rupturas (envolvendo relações sociais que configu-
ram e atravessam estado, mercado e comunidade) pro-
cura perscrutar dinâmicas e lutas sociais e políticas que
vêm forjando os contornos das formações societais,
regulações e instituições dos nossos dias.

Quero fechar esta leitura do livro de António Can-
deias vincando o seu labor persistente e paciente de
mobilização e diálogo interdisciplinares de investiga-
ções e conhecimentos científico-sociais, de alarga-
mento de universos sócio-históricos de referência, de
compilação e construção de dados de múltiplas fontes
e de estudos de natureza teórico-empírica diversa. São
estes os caminhos que alicerçam este estimulante tra-
balho sobre os actuais sistemas educativos e as especi-
ficidades e regularidades da modernidade educativa
portuguesa. Um estudo de políticas educativas, desen-
volvimento e mudança social que se me afigura um
incontornável contributo para a consolidação deste
campo científico-social em Portugal.

Fátima Antunes
Instituto de Educação, Universidade do Minho
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No mundo actual, que alguns designam como
pós-moderno, as mudanças na natureza do trabalho, a
globalização, a revolução da informação e os desafios
sociais contemporâneos têm impacto na identificação
das prioridades educativas e requerem também novas
formas de avaliação. À medida que se desenvolve o
debate sobre a natureza do conhecimento científico,
começa, também, a ser reconhecido que a avaliação
educacional não é uma «ciência» com características ilu-
ministas, positivista, exacta e inquestionável. A investi-
gação no campo da avaliação, tal como é representada
nesta obra, propõe uma produção do conhecimento
contextualizada cultural e politicamente, uma reflexão
crítica sobre a avaliação centrada na interacção dialó-
gica em que o conhecimento das práticas está ecologi-
camente ligado ao seu contexto. O conhecimento
assim produzido ancora-se tanto no seu contexto cul-
tural como na sua dimensão ética, integrando a teoria
e a prática, a que Freire chamaria praxis – teoria em
acção. A produção de conhecimento como forma de

intervenção, mais do que um modo de representação
da realidade, contribui para que a hegemonia do dis-
curso das epistemologias do Norte se torne instável,
abrindo caminho para uma exterioridade discursiva
que representa a força desafiadora vinda do discurso
das epistemologias do Sul, para falar como Sousa San-
tos. Recorrendo à conceptualização epistemológica
proposta por este autor, enquadra-se a «erosão das
dicotomias» e, «abrindo possibilidades e um novo
potencial hermenêutico» (p. 10), os organizadores
desta obra, Almerindo Janela Afonso e Maria Teresa
Esteban, tal como os autores dos capítulos que a com-
põem, pretendem ouvir o Sul.

O envolvimento de sujeitos em todos os aspectos
do processo de avaliação torna-a um produto e uma
prática social, portanto, sujeita às modelações que todas
as actividades humanas trazem consigo. É neste ponto
que encontramos a tónica deste livro. O campo da ava-
liação, atravessado por relações de força, e aberto a
diferentes interpretações, é olhado do ponto de vista

Olhares e interfaces

Afonso, Almerindo Janela, & Esteban, Maria Teresa (Orgs.) (2010). Olhares e inter-
faces: Reflexões críticas sobre avaliação. São Paulo: Cortez.

Referências bibliográficas

Afonso, Almerindo J., & Lucio-Villegas Ramos, Emílio

(2007). Estado-nação, educação e cidadanias em tran-

sição. Revista Portuguesa de Educação, 20(1), 77-98.

Antunes, Fátima (2000). Novas diferenciações e formas de

governação em educação: O processo de criação de

escolas profissionais em Portugal. Revista Brasileira

de Política e Administração da Educação, 16(1), 31-

-45.

Araújo, Helena C. (2000). Pioneiras na Educação: As Pro-

fessoras Primárias na Viragem do Século, 1870-1933.

Lisboa: Instituto de Inovação Educacional.

Canário, Rui (2002). Escola: Crise ou mutação? In AAVV,

Espaços de Educação, Tempos de Formação (pp. 141-

-151). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

Ramirez, Francisco O., & Boli, John (1987). The political

construction of mass schooling: European origins and

worldwide institutionalization. Sociology of Education,

60, 2-17.

Wallerstein, Immanuel (1990). Culture as the ideological

battleground of the modern world-sistem. In Mike

Featherstone (Org.), Global Culture: Nationalism,

Globalization and Modernity (pp. 31-55). Londres:

Sage.



sociológico, necessariamente crítico. A fundar a pro-
posta de abertura do livro estão a heterogenia das reali-
dades escolares, o desafio à reconstrução e re-significa-
ção das formulações e das práticas, no sentido de dar
«nitidez à face democrática da escola, às suas possibili-
dades emancipadoras, potencializando o diálogo entre
os diferentes, com as suas diferenças» (p. 10). Os capí-
tulos incluídos na obra apontam para além da utilidade,
da estrutura e da instrumentalidade da avaliação.
Encontramos análise/reflexão no sentido, não do vulgar
pragmatismo acrítico da eficiência e da visão das práti-
cas e instituições existentes como padrão, mas no sen-
tido da mudança dos mundos. Esta acontece por refle-
xão crítica, operando para além de relações binárias de
sujeitos e objectos, teoria e prática, entre palavra e con-
ceito. O trabalho procura dar visibilidade à complexi-
dade e às diferentes possibilidades, permitindo um
caminho para pensar uma alternativa de alternativas.

Num quadro social cada vez mais fracturado, para
aqueles que se encontram comprometidos com a
dimensão emancipatória e transformadora da educação,
aos tradicionais tópicos validade e rigor, este livro junta
um conjunto de assuntos que requerem atenção: a con-
solidação do próprio campo de investigação; a utiliza-
ção dos resultados da avaliação; a relevância da diversi-
dade cultural e social; as novas formas de avaliação; o
que conta como avaliação. O livro é composto por seis
capítulos/reflexões que revisitam estas problemáticas,
situando a avaliação em investigações sobre políticas e
práticas de avaliação com impactos das práticas de
inclusão, das questões da diversidade cultural e de
aprendizagem, assim como de prestação de contas.

O campo da avaliação educacional, como disci-
plina científica «com a sua lógica e metodologias pró-
prias, com o seu núcleo de matérias e de conceitos
fundadores» (p. 16), é tratado no artigo de Domingos
Fernandes. As várias abordagens identificadas reflec-
tem a mudança filosófica que se tem vindo a verificar
no campo da avaliação. A análise do autor revela que
os interesses constitutivos da avaliação educacional
enquanto «disciplina» estão longe de homogéneos. Dis-
tintos e, por vezes, concorrentes, esses interesses,

podem ser detectados quando se tenta obter uma visão
abrangente da avaliação como campo de estudo. Isso
pode ser atribuído a muitas diferenças nas ideologias
educativas e nos paradigmas de pesquisa aos quais os
proponentes das formulações existentes mantêm fideli-
dade. As abordagens são agregadas como objectivistas
ou subjectivistas de acordo com a sua relação com a
teoria e a prática.

Os três capítulos seguintes são um mergulho no
quotidiano escolar. O enquadramento epistemológico
dado pelas epistemologias do Sul fica claramente
expresso no artigo de Maria Teresa Esteban. Encontra-
mos uma leitura do quotidiano escolar em que se
revindica o interesse emancipatório da avaliação e se
faz a crítica a um «projecto hegemónico de escola» (p.
49). O fechamento deste projecto produz fracasso
escolar, duplamente explorado pela autora como
forma de expressão do fracasso do projecto moderno
de escola e como «indicador de resistências das classes
populares» (p. 48). Carmen Sanches relata o processo
de construção pedagógica participada e democrática.
Na base deste processo está, na sua perspectiva, o
carácter «fundamentalmente colaborativo do sistema
vivo de ensino/aprendizagem» (p. 90). A avaliação é
vista como facilitadora da aprendizagem, envolvendo
os alunos no discurso crítico. Como tal, deve apoiar a
aprendizagem colaborativa, ser socialmente justa, dar
feedback significativo, aprofundar os conhecimentos e
«desconhecimentos» (p. 75) dos alunos e ser emancipa-
tória. Carlos Eduardo Ferraço, a partir das narrativas
dos professores, propõe a desconstrução da avaliação
como campo discursivo e defende uma relação forte
entre formação de professores e avaliação. No «comple-
xus da educação» (p. 101), assente no atravessamento
de múltiplos contextos de vida, a avaliação é um pro-
cesso socialmente situado e, portanto, dependente de
uma variedade de factores que constituem o evento de
avaliação – o contexto de aprendizagem, a natureza da
tarefa de avaliação, os efeitos da avaliação e a relação
entre o avaliador e o avaliado.

Nos dois capítulos que fecham este livro, a proble-
mática da avaliação incide nos processos de regulação
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da educação. Fátima Antunes e Virgínio Sá apresentam
uma reflexão sobre o papel da elaboração e publica-
ção dos rankings das escolas na organização da escola,
assim como nas relações entre a escola, a educação e a
sociedade. Os testemunhos de responsáveis de escola
servem de base para a consideração deste tipo de prá-
tica como processo institucional de fabricação da exce-
lência escolar: é estabelecido um padrão de desempe-
nho, uma ficção – o modelo de aluno-ideal –, que fun-
ciona como referencial normativo da concepção e prá-
tica da educação. No último capítulo, Janela Afonso
discute a importância da accountability no campo
educacional. Conceito polissémico e em expansão, é
estabilizado na referência ao trabalho de Schedler.
Janela Afonso defende uma «concepção de accounta-
bility mais ampla, fundamentada e complexa do ponto
de vista teórico-metodológico, político e axiológico»
(p. 157). Processo de prestação de contas e responsa-
bilização, a accountability, ficaria incompleto sem a
avaliação. A articulação dos modelos de avaliação e de
accountability deve ter na base «uma intencionalidade
democrática e de empowerment dos cidadãos» (p. 155),
sem se tornar num ritual de prestação de contas, nem

cronicamente associado, por alguns discursos, a pers-
pectivas instrumentais ou de controlo.

Este livro apresenta reflexões associadas a pesqui-
sas no campo da avaliação de carácter hermenêutico e
emancipatório que enfatizam a importância do con-
texto na interpretação do significado consensual pro-
duzido em interacção. Ao longo da leitura, fica claro
que os autores não são ingénuos no seu olhar sobre o
poder da avaliação e fica o reconhecimento de que o
seu desenvolvimento e utilização deve combinar uma
atenção cuidadosa aos seus aspectos técnicos e às suas
consequências políticas.

Maria João Brandão
FPCEUP (doutoranda)
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