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| Simpósio | 

 

30 anos de Sociologia da Educação em Portugal 

 

Pedro Abrantes 

CIES, ISCTE-IUL & Universidade Aberta  

 

Há uns anos, Michael Burawoy 

disse que a Sociologia portuguesa 

era das mais vibrantes do mundo. 

Não creio que estivesse apenas a ser 

simpático. O facto de ter sido 

ostracizada pelo Estado Novo teve a 

vantagem de permitir o dealbar que 

um novo campo científico e 

profissional, nos vibrantes anos 70 

em Portugal, sem os atavismos 

académicos de tantos outros, 

profundamente aberta e envolvida 

nos processos de transformação 

social em curso, desde logo, a 

democratização, nas várias áreas da 

sociedade. Não apenas nas 

universidades, mas também nos 

ministérios, nas autarquias e nas 

empresas, muitos sociólogos 

revelaram uma visão específica do 

mundo e distinguiram-se como 

forças de mudança, mesmo que nem 

sempre fosse a mudança que 

desejavam ou até que tivessem 

consciência de que o eram.     

Basta consultar as revistas ou atas 

de congressos de Sociologia para ver 

que a educação tem constituído, 

desde a fundação deste campo em 

Portugal, um dos temas da análise e 

intervenção com maior expressão 

numérica. Mas um olhar mais fino, 

permitirá também ver que sempre 

se colocou um pouco à margem do 

cerne das problemáticas e 

abordagens da sociologia 

portuguesa – dimensão e 

autonomização que explicam, aliás, 

o motivo pelo qual foi a área que 

primeiro se constituiu em secção 

temática no seio da Associação 

Portuguesa de Sociologia. 
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Também quando olhamos para o 

sistema educativo português 

podemos constatar que os 

sociólogos estiveram 

profundamente associados a 

transformações de fundo. Não 

apenas tivemos três sociólogos 

como Ministros da Educação, mas 

também muitos sociólogos 

estiveram envolvidos, a vários 

níveis, em programas educativos 

muito marcantes nas últimas 

décadas, em Portugal, em áreas 

como: (1) o combate ao insucesso e 

ao abandono escolar em contextos 

sociais desfavorecidos; (2) a 

educação, formação e qualificação 

de adultos; (3) a autonomia e 

avaliação das escolas; (4) a 

consolidação da intervenção 

socioeducativa local.  

Nada nos garante, contudo, que esta 

será uma tendência que continuará 

nas próximas décadas. Os 

sociólogos poderão ser preteridos 

pela recente expansão de 

especialistas em políticas públicas e 

em economia da educação, no 

planeamento, gestão e avaliação dos 

sistemas, assim como por 

profissionais de psicologia, serviço 

social ou educação social, na 

intervenção socioeducativa. 

Simplificando um pouco mais, os 

problemas educativos terão sofrido 

de uma economização no topo e de 

uma psicologização na base, em 

ambos os casos atomizando os 

atores e negligenciando o peso das 

estruturas e dinâmicas sociais, a 

importância das interações, das 

culturas, das desigualdades. Nada 

que não ocorra também em muitos 

outros países do mundo, dir-me-ão.  

Seja na esfera político-mediática, 

seja no seio das próprias 

organizações educativas, não é 

incomum sentirmos que os nossos 

discursos e práticas não são 

compreendidos ou, pelo menos, não 

são atendidos pelos restantes, são 

raramente transpostos para os 

discursos e práticas das instituições. 

Os nossos alunos, mesmo os mais 
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interessados em dedicar-se à 

sociologia da educação, também 

apenas conseguem integrações 

laborais precárias e temporárias, 

preferindo por vezes abdicar da área 

em prol de um vínculo laboral mais 

estável. 

É certo que o sistema educativo – e a 

própria sociedade portuguesa – 

mudou muito nas últimas décadas e 

de pouco nos servirá o lamento 

acerca de algumas das 

consequências dessas mudanças. 

Melhor será fazermos uma análise 

atenta destas mudanças, 

compreendendo quais os temas, as 

linguagens e as competências que 

podem tornar a Sociologia mais 

reconhecida e valorizada. Em todo o 

caso, as questões da ordem e do 

conflito, do poder e da 

comunicação, da desigualdade e da 

diversidade, do reconhecimento e 

da exclusão, entre outras sobre as 

quais temos um amplo património 

de conhecimento, permanecem, sob 

novas vestes, mais atuais do que 

nunca. E continuam a ser decisivas 

para nos compreendermos e aos 

outros, para intervirmos no mundo 

social e educativo.  

A reivindicação por condições 

laborais mais dignas e estáveis para 

os jovens profissionais desta área é, 

portanto, um passo importante para 

a própria consolidação deste campo 

científico e profissional. Como é 

também necessário continuarmos a 

praticar e a demonstrar, nas nossas 

aulas, nas nossas investigações e na 

nossa participação cívica, a utilidade 

da Sociologia na construção de 

políticas e práticas educativas mais 

eficazes e mais equitativas, nos seus 

vários níveis: seja na intervenção 

direta com crianças, jovens e 

adultos; seja no apoio à gestão das 

escolas ou das autarquias; seja na 

produção de análises críticas que 

informam os cidadãos, os 

movimentos sociais e os debates 

públicos; seja ainda no planeamento 

e avaliação dos sistemas educativos, 

a nível nacional e internacional. 


