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Introdução: Sob a luz de doutrinas das Ciências Políticas e da Teoria Geral do Estado,
estuda-se como é a estrutura da educação de alguns países segundo as suas formas de
Estado nos dias atuais. Entre as formas de Estado podemos citar os unitários, federais,
confederados, democráticos, autoritários, totalitários, liberais e neoliberais. A formas
de governo são a monarquia, o parlamentarismo, a república e o presidencialismo. Em
um adendo, foi explicada a educação no campo teórico socialista, com a visão de
grandes expoentes como Gramsci e Krupskaya, e exposição das escolas unitária,
politécnica e da escola única do trabalho. Objetivo: O que se evidencia na prática é que
a forma de Estado influencia na estrutura da educação, e o objetivo é mostrar, através
de exemplos, as diferenças entre os sistemas educacionais de cada país, incluindo-se o
controle sobre conteúdo, a busca pela qualidade e as autoridades e quem se
subordinam. Metodologia: Na pesquisa foram feitas leituras de diversos sítios de
notícia, para conhecimento de acontecimentos da atualidade, teses que serviram para
estudos mais aprofundados, doutrinas de Ciências Políticas e Teoria Geral do Estado,
Filosofia do Direito, e a Carta Magna. Foram também pesquisados sítios estrangeiros
contendo informações sobre a educação em seus respectivos países. Essa exposição
teórica contextualizou o foco central da pesquisa. Resultados: Pode-se constatar que
em certos casos, onde há uma democracia plena, tem-se maior qualidade da educação,
como na Europa, o mesmo sendo verificado com relação a países totalitários, como
Cuba. Com relação aos autoritários, foram encontrados na África exemplos atuais,
como a Guiné Equatorial, onde o ensino obrigatório dá-se pelo curto período dos sete
aos doze anos, e a maioria dos analfabetos são do sexo feminino. Na Noruega, país
democrático, o ensino obrigatório é do período de seis a dezesseis anos, notando-se
preocupação com a qualidade da educação. Em Estados unitários, como Inglaterra e
França, o poder é concentrado. Na Inglaterra, há um Secretário de Estado para
Educação e Ciência, que é responsável, além dos trabalhos administrativos, pelos
currículos, implementação de melhorias, etc. Na França, de forma semelhante, o
Estado define os currículos. Os inspetores ficam responsáveis por controlar a qualidade
da educação. Já nos Estados Federados, nos Estados Unidos a educação fica a cargo
dos estados e distritos, que detém também o controle dos conteúdos. Ao contrário do
que ocorre no Brasil, a Constituição norte-americana não prevê a responsabilidade do
governo federal de promover a educação básica. Em nosso país, a competência para
legislar sobre a educação é concorrente. Conclusão: Percebeu-se que a “filosofia” da
educação, no campo teórico socialista, consiste em rica fonte de ideias e pesquisas.
Apontam-se modelos de educação ideais e modelos reais de sucesso, entretanto,
deve-se considerar o grau de desenvolvimento de cada país, sua realidade
socioeconômica, conflitos internos e extensão territorial.
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