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Resumo:

Atualmente, a governança da educação constitui um tema central nas discussões sobre as 
políticas educacionais bem como nos debates profissionais e acadêmicos das Ciências da 
Educação. A razão para a crescente utilização do conceito de governança para a descrição e 
análise do sistema educacional e da política em educação, se deve ao fato de que esta área 
sofreu grandes mudanças nas últimas duas décadas. As mudanças se deram principalmente na 
sua dimensão internacional com a emergência de novos atores na formulação da política de 
educação, com implicações profundas para o sistema de educação. A conferência oferece uma 
visão geral dos vários novos atores na governação em educação, bem como uma discussão de 
seus modos de influência, graus de alcance e instrumentos de governança. Inicialmente, 
algumas considerações teóricas sobre as relações causais de atores serão propostas. Em 
seguida, será dada ênfase ao surgimento e ao papel dos novos atores com base na literatura 
internacional. Alguns exemplos bem como categorias conceituais e analíticas de investigação 
desses atores serão apresentadas e discutidas. No contexto desta discussão, na última parte 
da conferência, será questionada a utilidade do conceito de governação educacional interna-
cional para investigações empíricas e teóricas da nova gestão no sistema de educação, bem 
como suas implicações e consequências. 
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