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30 Anos de Sociologia da Educação: altos e baixos de um 

percurso 

 

João Sebastião 

CIES, ISCTE-IUL 

 

Este é uma crónica pessoal do 

percurso da sociologia da educação 

nos últimos 30 anos em Portugal 

que não tem a ambição realizar 

qualquer tipo de análise sistemática 

desse percurso em que participei de 

forma regular, mas antes pensar 

sobre o ponto em que nos 

encontramos partindo para isso da 

forma como vejo o percurso 

efetuado.  

Do ponto de vista pessoal cheguei à 

sociologia da educação num 

momento em que se procurava 

afirmar a presença da própria 

sociologia na sociedade portuguesa, 

ainda numa situação de grande 

desconhecimento sobre a disciplina 

e da existência de um número 

reduzido de profissionais. No início 

da década de 80 o mercado de 

trabalho para os sociólogos era 

reduzido, contudo existia um forte 

“espírito pioneiro” de procura 

permanente de novos campos de 

aplicação da sociologia e de 

oportunidades profissionais, que se 

expressou na publicação pela APS 

do livro Experiências e Papéis 

Profissionais de Sociólogos. Esta 

procura coletiva ao longo de toda 

uma década produziu resultados 

significativos que foram decisivos 

para a implantação e expansão da 

sociologia na sociedade portuguesa. 

A constituição do campo 

profissional da sociologia da 

educação acompanhou este 

processo, com a particularidade 

própria de se concretizar 
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simultaneamente com o forte 

desenvolvimento do sistema 

educativo. Este contexto específico 

marcou aquilo que aqui considero 

como a primeira fase de 

desenvolvimento da sociologia da 

educação em Portugal. 

Os investigadores em sociologia da 

educação que desenvolviam a sua 

atividade nas décadas de 60/70 e 

inícios de 80 procuravam construir 

um campo da sociologia da 

educação até aí inexistente e 

clarificar fronteiras com as 

abordagens na área da Pedagogia e 

da Psicologia com que muitas vezes 

se confundiam, ou eram 

confundidos. Constituíam um grupo 

restrito, desde logo pela ausência de 

tradição de investigação sociológica 

assim como pela fraca inserção 

institucional da sociologia. Muitos 

dos estudos realizados replicavam 

problemáticas oriundas do exterior, 

mas possuíam igualmente 

características que as tornavam 

únicas. A pesquisa realizada sobre o 

desenvolvimento do sistema 

educativo durante o salazarismo e 

as profundas desigualdades sociais 

que o marcavam, rapidamente 

evoluiu para perceção destas 

desigualdades como características 

estruturais dos sistemas educativos 

contemporâneos. Há que realçar 

duas outras características que 

marcaram este período, que se 

estendeu por toda a década de 1980, 

e que dizem respeito à dupla ligação 

da pesquisa aos desenvolvimentos 

teóricos produzidos mais 

globalmente na teoria sociológica e 

aos processos de intervenção 

socioeducativa em que os sociólogos 

participavam.  

Do ponto de vista institucional e do 

mercado de trabalho a afirmação da 

sociologia da educação aconteceu 

muito associada ao crescimento do 

sistema educativo e à necessidade 

de formação e requalificação de 

professores, processo para o qual os 

sociólogos foram chamados em 

número significativo, 
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nomeadamente nas escolas 

superiores de educação dos 

institutos politécnicos e nos 

departamentos de educação nas 

universidades. A ligação à formação 

de professores contribuiu para uma 

presença significativa de sociólogos 

em processos de intervenção, mas 

igualmente para a sua presença nas 

escolas e salas de aula e em projetos 

de animação sociocultural, levando 

à utilização em muitos projetos de 

estratégias de investigação-ação que 

cruzavam o saber sociológico com a 

pedagogia e as técnicas de animação 

cultural. Teoria e ação foram dois 

elementos que não se chocavam, 

fosse pelo desejo de conhecer por 

dentro os universos escolares, fosse 

pela forte motivação para a 

contribuir para a transformação e 

melhoria da situação educativa do 

país. O carácter recente da 

comunidade da sociologia levou a 

que muita da investigação realizada 

resultasse da realização de provas 

académicas, embora já se começasse 

a desenvolver pesquisa no quadro 

de alguns programas estatais como 

o PIPSE ou PEPT. A particularidade 

do processo, com relativa 

concentração temporal e 

profissional, levou a que quase 

naturalmente muitas das 

problemáticas abordadas estivessem 

ligadas quer à formação de 

professores quer aos problemas 

resultantes do crescimento 

acelerado, e em boa parte 

desordenado, do sistema educativo, 

como o insucesso e abandono 

escolar. É de assinalar a presença 

continuada e ativa no debate sobre a 

aprovação da LBSE e a reforma do 

sistema educativo, expressa à época 

no documento A Reforma da 

Educação: um processo social como 

uma afirmação pública organizada 

da sociologia da educação 

portuguesa assim como no processo 

que se lhe seguiu de concretização 

das novas metas educativas. 

Esta fase de crescimento da pesquisa 

e da inserção institucional entrará 
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em crise progressiva a partir do final 

da década de 1990 como resultado 

cruzado de vários fatores. A 

expansão do sistema educativo a 

todo o país e o alargamento do 

tempo de escolarização não 

impediram a saturação do mercado 

de formação de professores e a sua 

progressiva retração e progressiva 

escassez de oferta de oportunidades 

de trabalho. Como consequência 

desse processo assistiu-se a uma 

regressão séria da importância da 

sociologia nos currículos da 

formação de professores e do 

número de sociólogos presentes nas 

instituições de formação, sendo a 

sociologia da educação uma clara 

perdedora a nível da sua 

importância curricular e 

profissional. Em boa parte não 

fomos capazes de nos afirmar 

coletivamente de que é exemplo o 

facto de que durante grande parte 

deste período ter estado 

praticamente inativa a secção de 

sociologia da educação da APS. 

O fim da década de 1990 e o início 

do século XXI evidenciaram 

igualmente outras transformações e 

bloqueios no seio da própria 

sociologia da educação. 

Em primeiro lugar a dificuldade em 

enfrentar os “labirintos” teóricos e 

empíricos criados pelas teorias da 

reprodução. O problema colocou-se 

a nível internacional e igualmente 

em Portugal, com o progressivo 

distanciamento face aos 

desenvolvimentos teóricos mais 

globais na teoria social. O papel 

pioneiro da sociologia da educação 

no desenvolvimento da teoria 

sociológica, característico das 

décadas de 1960 e 1970, perdeu-se, e 

perdeu-se igualmente uma parte da 

capacidade para olhar os fenómenos 

educativos como parte de 

transformações sociais mais vastas. 

Será preciso avançar na década de 

2000 para assistirmos a tentativas 

efetivas para a incorporação de 

novas abordagens teóricas e assim 

acertar o passo com o debate teórico 
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mais central à disciplina. Produziu-

se ainda uma forte retração na 

participação de sociólogos da 

educação em processos de 

intervenção socioeducativa, com 

uma significativa redução das 

pesquisas que possuem como objeto 

de análise as dimensões mais micro 

dos processos educativos, 

nomeadamente a sala de aula ou 

mais globalmente os processos de 

interação no interior dos 

estabelecimentos escolares. 

Um outro aspeto relevante diz 

respeito à relação nem sempre clara 

com outras áreas do conhecimento, 

como as ciências da educação ou a 

chamada pedagogia crítica, marcada 

frequentemente por mal entendidos 

e, na maioria das vezes por críticas 

ditas em surdina. O “ecletismo” 

teórico metodológico nestas áreas 

ou a sua proximidade a perspetivas 

militantes significaram para muitos 

uma espécie de possibilidade de 

justificação para pesquisas pouco 

rigorosas do ponto metodológico ou 

que cruzam teorias e conceitos sem 

qualquer preocupação de referência 

aos paradigmas teóricos e áreas 

científicas em que estes foram 

produzidos. Uma parte da 

sociologia da educação não saiu 

bem deste convívio, confundindo 

investigação-ação com intervenção 

política ou colaboração produtiva 

entre áreas científicas com perca da 

referência aos desenvolvimentos 

teóricos nucleares na sociologia 

enquanto área científica. Será 

também justo assinalar que tal 

processo não foi estritamente 

nacional, mas constituiu uma 

tendência que atravessou boa parte 

da sociologia da educação 

internacional a partir da década de 

1990. 

A expansão do sistema educativo 

português produziu ainda um efeito 

paradoxal, já que a educação deixou 

de ser um tema motivador de 

análise científica, atraindo 

progressivamente menos jovens 

investigadores. Para lá da maior ou 
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menor visibilidade do tema e da sua 

popularidade, o que é verdade é que 

muitas vezes a sociologia da 

educação não apenas ficou “ao 

lado” de muitos dos 

desenvolvimentos teóricos, mas 

igualmente abordou de forma muito 

limitada as consequências das 

transformações radicais que se 

produziram nas sociedades. Este 

processo ocorreu em diversas áreas 

clássicas da atividade sociológica, 

como a educação ou o trabalho, 

dando a centralidade a outras que 

cresceram de forma rápida, como a 

análise dos novos fenómenos 

comunicacionais ou da ação política.  

Apesar desta evolução aos poucos 

durante a última década e meia 

temos vindo lentamente a assistir a 

uma renovação da sociologia da 

educação em Portugal, a que não 

terá sido alheia a progressiva 

reanimação da secção de Sociologia 

da Educação da APS a partir do 

meio da década de 2000. Mais novos 

investigadores, novas 

problemáticas, nomeadamente uma 

maior presença na avaliação das 

políticas públicas de educação, 

acompanhada por uma progressiva 

internacionalização e maior 

realização de estudos comparados (à 

falta de melhor designação). Trata-

se de uma alteração qualitativa de 

grande importância mas que 

comporta alguns riscos.  

A investigação comparada e a 

participação alargada em redes de 

investigação internacionais 

contribuem não apenas para a 

internacionalização dos 

investigadores e da ciência 

portuguesa mas permitem 

igualmente mostrar a sua 

capacidade e qualidade teórica e 

empírica. Coloca-nos em linha com 

os grandes debates em curso, mas 

confronta-nos igualmente algumas 

das suas ambiguidades, 

nomeadamente a pressão para 

publicar apenas no quadro das 

problemáticas privilegiadas pelas 

grandes editoras internacionais, 
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muitas vezes pouco preocupadas 

com propostas oriundas de 

comunidades científicas pouco 

numerosas, como é o caso da 

portuguesa.  

A realização de estudos 

comparativos embora produza 

contributos muito relevantes para a 

compreensão das dinâmicas 

educativas globais e dos seus 

impactos locais não é em si mesma 

apenas uma necessidade científica. 

O desenvolvimento de um mercado 

global de educação, como 

consequência da definição da 

educação como um bem 

transacionável pela Organização 

Mundial de Comércio, contribui 

ativamente para a procura de 

informação comparativa seja através 

de grandes estudos internacionais, 

da produção de rankings ou do 

desenvolvimento de grandes bases 

de dados sobre temas educativos. 

Corremos o risco de nos 

orientarmos para uma “sociologia 

de grandes indicadores” utilizando 

para isso informação de qualidade 

muito variável que não produzimos 

e que em muitos casos 

desconhecemos a metodologia 

utilizada para o fazer. Precisamos de 

combinar o que de positivo resulta 

dos estudos comparados com a 

manutenção da preocupação em 

realizar pesquisas sobre o sistema 

educativo português e os seus 

bloqueios e desigualdades. Muitas 

das mudanças operadas em anos 

recentes, como o alargamento da 

escolaridade obrigatória e os 

problemas que a sua concretização 

coloca; a elevada mobilidade de 

grandes massas de população e a 

crescente multiculturalidade; a 

tendência para as escolas se 

centrarem mais nos mecanismos de 

seleção do que nos de 

aprendizagem; a luta política em 

torno das grandes orientações do 

sistema educativo, como o debate 

sobre os currículos ou o papel do 

ensino profissional demonstram; são 

exemplos entre muitos outros a 
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necessitar de análise sociológica 

teoricamente e empiricamente 

informada.  

A sociologia da educação só se 

continuará a desenvolver se 

conseguir manter o seu foco nos 

processos sociais complexos que 

hoje se desenvolvem nas escolas 

portuguesas e compreender como 

estes estabelecem ligações com os 

processos sociais mais amplos. Em 

particular há uma efetiva 

necessidade de “regressar” às 

escolas, à compreensão dos 

processos educativos e dos desafios 

que hoje se lhes colocam, assim 

como renovar a capacidade de 

intervenção dos sociólogos nesses 

processos. Se uma função dos 

sociólogos da educação é produzir 

conhecimento socialmente útil, não 

deixa de ser menos importante a 

utilização desse conhecimento em 

situação de intervenção, renovando 

assim a própria capacidade analítica 

da disciplina. Como afirmava 

Coleman “Why should such 

applications be a concern for an 

academic discipline like sociology? 

For a simple reason. Sociology, in its 

research and in development of 

theory exists on the sufferance of 

society. If society’s support for this 

research and development is to 

continue, there must be some 

reciprocation. Some benefits must 

flow from the discipline to the rest 

of the society” Coleman, James S. 

(1994) “A Vision for Sociology”, 

Society, (November: 34) 

 


