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Resumo 
Este texto é fruto de reflexões sobre o panorama brasileiro de desenvolvimento da 
Sociologia da Educação (SE). É possível tratar deste campo no singular ou suas 
divergências e constante emergência de novas perspectivas, sobretudo teóricas, nos 
fazem adotar o termo no plural? Estas são algumas das questões que motivaram e 
norteiam este artigo. A complexidade conceitual e direcional da SE é aqui 
compreendida com base nos conceitos de “campo científico” e relação teoria e prática. 
A partir deles, as reflexões apresentadas neste artigo permitiram desenhar o recente 
panorama histórico da Sociologia da Educação no Brasil e, a partir disso, discutir suas 
novas inclinações pendulares. 
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Abstract 
This text is the result of reflections about the Brazilian landscape of development of 
Brazilian Sociology of Education (SE). It is possible to treat this field in the singular or 
their differences and constant emergence of new perspectives, mainly theoretical, we 
are adopting the term in the plural? These are some of the issues that motivated and 
guide this article. The complexity of the conceptual and directional SE is here 
understood based on the concepts of "scientific field" and relationship theory and 
practice. From them, the reflections presented in this article allowed to draw the recent 
historical overview of the Sociology of Education in Brazil and, as appropriate, discuss 
their new commuting inclinations. 
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Introdução 

 

 Pierre Bourdieu (2008), ao refletir como e o quanto a Sociologia vinha lançado 

seu olhar sobre os demais campos científicos, propôs aos sociólogos um exercício 

interessante: uma “Sociologia da Sociologia” – ou seja, “[...] se servir da sociologia para 

fazer uma melhor sociologia” (BOURDIEU, 2008, p. 15). Com base neste auto-olhar 

crítico, começamos, então, a nos interrogar sobre a Sociologia da Educação. 

 Alguns autores (GOMES, 1985; GOUVEIA, 1989; SILVA, 1990, NOGUEIRA, 

1990; TORRES, 2003), preocupados em entender as perspectivas que a Sociologia da 

Educação vinha assumindo em determinados períodos históricos, fizeram o exercício de 

compilar os diferentes paradigmas que já se destacaram no desenvolvimento deste 

campo. 

 Esta orientação compreensiva marca a atividade que nos propomos neste artigo, 

uma vez que a primeira parte dele é justamente composta por uma retomada histórica da 

SE no Brasil. Na tentativa de apresentá-la e de demonstrar suas multifaces, esta 

retomada vai desde sua “chegada” ao país até os nossos dias, o que acaba por 

desembocar na segunda parte do artigo, a qual é destinada a uma reflexão acerca das 

novas perspectivas que vêm emergindo nos últimos anos e que tomam conta de grande 

parte das produções daqueles que se dedicam ao estudo sociológico da educação. Neste 

sentido, vale ressaltar aqui os dois aspectos centrais da discussão que orienta este artigo: 

1) a noção de campo científico; 2) a relação entre teoria e prática (realidade social). 

 A Sociologia da Educação é tomada, pois, neste artigo, como um “campo 

científico”, e falar deste conceito significa romper com uma visão um tanto romântica 

acerca da comunidade científica. Os cientistas não formam um grupo unificado e 

homogêneo (BOURDIEU, 2008) e, partindo desta compreensão, é possível visualizar as 

tensões, as disputas por hegemonia dentro de qualquer campo científico. O próprio 

cientista que pertence, por exemplo, ao “campo X”, consiste na materialização de seu 

campo, sendo suas estruturas homólogas à estrutura do campo. Podemos dizer, então, 

que o processo de legitimação do habitus do campo se realiza na estruturação deste 

mesmo habitus no cientista. 



 Com relação ao segundo aspecto – relação teoria-prática –, as mútuas influências 

entre teorização e realidade sintetizam a perspectiva que baliza as análises que 

compõem o raciocínio empregado neste texto. Não há possibilidade de enxergar 

qualquer campo científico descolado de uma realidade, ou seja, quando se fala em 

teoria, necessariamente pressupomos determinadas práticas sociais – e vice-versa. 

Quando nos deparamos com um fato, imediatamente, ao refletir sobre ele, já estamos 

teorizando. Esta compreensão é fundamental no que concerne ao entendimento da 

dinâmica do campo científico aqui analisado, pois o próprio desenvolvimento da 

Sociologia da Educação revela esta relação mútua da qual partimos. As configurações 

sociais tornam-se objetos das pesquisas dos sociólogos da educação, bem como ocorre 

nas demais ciências sociais, nas quais também é possível observar as demandas sociais 

pressionando os campos científicos e, por outro lado, sendo pressionadas por eles. 

 As categorias de análise aqui apresentadas orientarão o enfrentamento da 

seguinte problemática: considerando o panorama brasileiro de desenvolvimento da 

Sociologia da Educação (SE) no Brasil, é possível tratar deste campo no singular? Para 

tanto, este artigo objetiva apresentar reflexões sobre os movimentos pendulares da SE 

no Brasil, ontem e hoje: na primeira parte, o artigo recupera os principais momentos da 

trajetória histórica da SE no Brasil até os anos 1990 e, na segunda parte, reflete-se sobre 

a emergência de temas e perspectivas atuais que marcam a SE. 

 

Epítome histórico da Sociologia da Educação no Brasil: que campo é este? 

 

A Sociologia da Educação é hoje um campo tão fluido e tão 
indeterminado que qualquer tentativa de apreender-lhe as principais 
perspectivas de análise e temas de pesquisa torna-se bastante difícil. 
Embora boa parte dos estudos e pesquisas em educação reivindique a 
utilização de alguma perspectiva sociológica, poucos pesquisadores, 
sobretudo no Brasil, realmente se identificam como fazendo 
Sociologia da Educação. Que campo científico, então, é este, ao 
mesmo tempo tão onipresente e tão pouco assumido como tal? 
(SILVA, 1990, p. 3). 
 

 O alerta que Tomaz Tadeu da Silva traz neste trecho de um de seus artigos 

parece bastante pertinente para nossa discussão. Vejamos, rapidamente, os adjetivos que 

este autor atribui à Sociologia da Educação: campo fluido, indeterminado, 

onipresente e pouco assumido3. Tais características demonstram a complexidade deste 

campo científico e, sobretudo, a difícil tarefa de perceber suas principais perspectivas e 



desdobramentos. Se levarmos em consideração o fato de Souza ter trazido estes escritos 

à tona em 1990, nos cabe problematizar sobre as continuidades ou descontinuidades 

destas características. Para tal, partimos, então, de um breve apanhado histórico. 

 Como na França de Durkheim, a Sociologia chega ao Brasil na transição dos 

séculos XIX e XX e suscita reflexões de diversas ordens, incluindo o tema da educação. 

A importação de ideias estrangeiras, sobretudo europeias, prevaleceu neste período de 

“surgimento” da sociologia no país. Por isso, teorias estrangeiras (em especial o 

Positivismo e o Evolucionismo) ganharam centralidade numa espécie de “transplante” 

destas teorias nas análises sobre o país. Críticas sobre uma possível incompatibilidade 

de tais teorias não obtiveram espaço considerável até a Revolução de 1930. Conforme 

Gomes (1985), pode-se chamar esta fase inicial, então, de “pré-científica” (GOMES, 

1985), contudo, não é possível estabelecer consenso no que diz respeito a sua 

temporalidade. Isto porque enquanto Florestan Fernandes considera os fins do século 

XIX como marco final da fase, teóricos como Fernando de Azevedo, Octavio Ianni e 

Candido Gomes a estendem até 1930. Vale ressaltar que a educação ainda não era vista 

como um objeto “interessante” pelos sociólogos brasileiros na chamada fase pré-

científica (GOMES, 1985). 

 Após a Revolução de 1930, uma necessidade curiosa passa a circundar os ciclos 

intelectuais no Brasil: a de conhecer o próprio país, no sentido mais amplo que este 

conhecimento pudesse atingir. Nesta época, então, os esforços de historiadores, 

economistas, sociólogos e estudiosos em geral convergiam para este objetivo maior. A 

própria Universidade de São Paulo teve um papel fundamental neste período, tornando-

se um lócus privilegiado para os intelectuais da época empreenderem suas pesquisas de 

cunho nacionalista (D’ALLESSIO, 1994). Ficam evidentes os motivos que levaram a 

esta sede de autoconhecimento, uma vez que ela sucede exatamente a fase eurocêntrica 

da Sociologia no Brasil. Esta segunda fase é denominada por Gomes (1985) de 

“institucionalização da Sociologia”, sendo marcada pela introdução da disciplina nos 

currículos de níveis médio e superior. 

 As bruscas transformações que a sociedade brasileira sofreu a partir da década 

de 1930 acabaram servindo de temáticas para as investigações sociológicas da época. 

Dessa maneira, a nova estrutura social do país – influenciada pelo processo de 

urbanização, de industrialização substitutiva de importações e também pela Revolução 

Constitucionalista de 1932 – foi o principal tema estudado neste período. É a partir da 

tentativa de compreensão destas complexas transformações que “[...] as Ciências 



Sociais ganham relevo e surge uma compreensão racional das funções da educação” 

(GOMES, 1985, p. 3).  

 A educação, por sua vez, ganha um olhar sociológico a partir de quando a 

Sociologia da Educação acaba sendo o principal enfoque de Fernando de Azevedo e 

Anísio Teixeira – pioneiros da educação que viam no ponto de vista sociológico a 

melhor maneira de suprir as necessidades de uma educação para a sociedade (COSTA; 

SILVA, 2003). 

 Em 1947 Fernando de Azevedo torna-se chefe do Departamento de Sociologia e 

Antropologia da Universidade de São Paulo (USP). Vários especialistas são 

aglomerados neste espaço de produção acadêmica e as pesquisas em Sociologia ganham 

impulso no país. Em “Sociologia Educacional” (1940), Fernando de Azevedo – tendo 

claramente influências de Durkheim e Dewey – busca fundamentação sociológica 

coerente para a Sociologia da Educação (CANDIDO, 2006). 

Anísio Teixeira funda o Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais (CBPE)4, espaço 

que reúne muitos nomes da sociologia no Brasil. Contudo, vale ressaltar que estes 

nomes não tinham necessariamente um interesse pela educação enquanto objeto de 

pesquisa, e acabaram sendo atraídos para o CBPE pela precariedade de financiamento 

para suas investigações. Costa e Silva (2003) apontam alguns destes nomes: Gilberto 

Freyre, Thales de Azevedo, Fernando Henrique Cardoso, Octávio Ianni, Carolina Bori. 

Este período – pós 1950 – é conhecido como “fase científica” ou “maturidade” 

(GOMES, 1985) da Sociologia no Brasil. 

É importante ter clareza de que, mesmo com os esforços dos pioneiros, a 

educação enquanto objeto de pesquisa “[...] não despertou grande interesse dos 

pesquisadores, delineando-se claramente a separação entre os educadores e os cientistas 

sociais” (GOMES, 1985, p. 4). 

 Darcy Ribeiro e Florestan Fernandes estabeleceram diálogo com o CBPE num 

contexto de reivindicação política ligado aos debates acerca da elaboração da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB) em 1961 (COSTA; SILVA, 2003). É neste 

momento que fica evidente a relação entre os estudos sociológicos e seu caráter também 

político, uma vez que o CBPE era vinculado ao Ministério da Educação e, por isso, seus 

estudos acabavam por subsidiar as políticas públicas na área da educação. 

 Uma crise financeira, acarretada pela diminuição de verbas destinadas ao CBPE, 

juntamente com a derrota dos jovens sociólogos idealistas em 1961 com a LDB, e ainda 



o golpe militar de 1964 são fatores determinantes para a desarticulação deste Centro – 

que virou símbolo do impulso que promoveu nas pesquisas sociológicas no país. 

 A ditadura militar trouxe uma nova configuração que influenciou diretamente os 

rumos da Sociologia da Educação no Brasil. Dois fatos podem ser apontados na 

tentativa de compreender tal configuração: 1) a relação dos sociólogos com o fenômeno 

ditatorial; 2) a criação das faculdades de educação. 

 As “cassações” e o patrulhamento ideológico, derivados da ditadura, 

impregnaram os escritos sociológicos de variáveis políticas envolvidas na questão 

educacional (GOUVEIA, 1989). Podemos perceber, com isso, o quanto o clima 

opressivo foi determinante para as críticas que se desenharam contra o regime militar e 

seus apêndices – incluída neles a escola pública, uma vez esta foi utilizada como meio 

repressivo e ideológico. Como resposta a este clima e, certamente, à tentativa de 

silenciamento dos intelectuais brasileiros, a criação da Pós-Graduação em Educação 

representou um espaço de contestação. Marisa Bittar (2009) denomina os Programas de 

“trincheiras de resistência” e lembra a importância das contribuições das idéias de Karl 

Marx e Antonio Gramsci e também dos Annales para os intelectuais da época. 

 Ainda tratando do período ditatorial, é possível verificar uma multiplicidade de 

vertentes sendo desenvolvidas no que diz respeito à Sociologia da Educação. As teorias 

críticas, predominantemente de marca reprodutivista, influenciavam tanto as pesquisas 

desenvolvidas nas faculdades e institutos de Ciências Sociais, quanto nas recém criadas 

faculdades de educação. Alguns sociólogos da educação desenvolveram pesquisas 

acerca do sistema escolar brasileiro, outros se dedicaram aos estudos institucionais, 

enquanto outros se detiveram às investigações empíricas, e tínhamos ainda seguidores 

de Florestan Fernandes, que se preocupavam com a pesquisa educacional (COSTA; 

SILVA, 2003). 

 Alguns críticos – como Cunha (1992) – apontam a criação destas faculdades de 

educação como verdadeira segregação institucional. Outros apontam, ainda, os 

problemas que estes novos cursos enfrentariam: papel destas faculdades, dificuldade 

para formar concomitantemente professores e técnicos em educação, problemática da 

pesquisa, por exemplo. Alguns sociólogos viam na criação das faculdades de educação 

uma perda do “interesse” científico pelo tema (COSTA; SILVA, 2003). É neste 

contexto que vemos, mais uma vez, as tensões entre educadores e sociólogos no que diz 

respeito à educação como objeto de investigação. 



 A redemocratização brasileira, em meados da década de 1980, modifica o foco 

temático da SE, isso porque o debate sociológico ganhou maior fôlego no âmbito 

educacional. A retomada de debates democráticos é exatamente o fato que leva a escola 

a ser vista como espaço que deve ser problematizado, em função de seu caráter 

tradicional (caráter este já apontado em plena ditadura pelos estudos sociológicos em 

educação). É por isso que a escola, segundo Pedro Goergen (1985 apud BITTAR, 

2009), passou a ser referência empírica da pesquisa em educação. 

 Na década posterior – 1990 – não há uma continuidade deste caráter fortemente 

crítico da SE que prevalecia desde ditadura militar. A dispersão temática passa a 

imperar nas pesquisas sobre educação e, com isso, alguns autores chegaram a afirmar 

uma ausência de objeto próprio da educação (BITTAR, 2009). Este fenômeno de 

acentuada fragmentação teórica nos faz refletir sobre os novos paradigmas que foram 

apresentados à Sociologia da Educação. 

 Sobre isso Teresa Bittar (2009) chama atenção para o fato de que, após a década 

de 1990, o que podemos observar é a crise dos paradigmas herdados da razão 

iluminista, acompanhada do surgimento de novos paradigmas epistemologicamente 

denominados pós-modernos: “A fragmentação, a indeterminação e a intensa 

desconfiança de todos os discursos universais ou (para usar um termo favorito) 

‘totalizantes’ são o marco do pensamento pós-moderno” (HARVEY, 1999, p. 19). 

 Como toda esta trajetória histórica exerce influência sobre a configuração atual 

da Sociologia da Educação? O quanto cada novo desafio vivido por este campo 

científico contribuiu para sua composição de hoje? Qual a identidade deste campo 

atualmente? São as questões que nos ligam ao próximo tópico. 

 

 

A emergência de novas perspectivas: uma breve discussão 

 

 Quando embarcamos nesse passeio pela história da Sociologia da Educação no 

Brasil, ficam evidentes as inúmeras inclinações que esta sofreu ao longo do tempo. 

Longe de criticar, ou defender, inclinação X ou Y, o exercício realizado nesta parte do 

artigo tem como intenção a observação de possíveis novos enfoques neste campo 

científico. 

 Partindo, então, da compreensão destas inclinações como movimentos 

pendulares constituintes do processo de desenvolvimento da SE, indagamos: estamos 



diante de novas inclinações? Se estivermos, estas se constituem enquanto críticas às 

anteriores? Os processos sociais mais amplos possuem relação com estas possíveis 

novas posições pendulares? 

 É exatamente com base nestas indagações que as reflexões são aqui 

apresentadas. Neste sentido é possível afirmar que Torres e Mitchell (2003)5 nos 

auxiliam a entender como as novas perspectivas começam a ganhar espaço. Os autores 

utilizam a noção sociológica Aufhebung6 – dialética – para explicar o cenário do fim do 

século XX, afirmando, assim, que as novas perspectivas “[...] criticam as velhas, retêm 

o que nelas vale a pena e melhoram suas análises” (TORRES; MITCHELL, 2003, p. 

13). 

 O grande número de perspectivas emergentes é o principal argumento destes 

autores quando se propõem a caracterizar o desenvolvimento da SE nos dias de hoje. O 

crescente interesse acadêmico por temas como “classe, raça, etnia e gênero” 

(TORRES; MITCHELL, 2003, p. 13) acaba por sintetizar o panorama desenhado pelos 

autores em questão. 

 Refletir acerca da emergência destas temáticas é uma atividade que nos remete, 

quase que imediatamente, aos processos mais amplos da sociedade. Sabendo que a 

Sociologia da Educação tem como pressuposto básico as relações entre as esferas 

educação – em seu sentido mais amplo – e sociedade, é possível tentar compreender 

como estas novas temáticas passam a fazer parte da agenda da SE. As necessidades e 

demandas da sociedade acabam pressionando o campo científico em busca de 

teorizações acerca dos novos fenômenos (ou mesmo antigos fenômenos que eram 

esquecidos). Esta constatação acarreta uma reflexão primordial a esta discussão: que 

lugar as diferentes classes sociais, as raças e etnias e as questões ligadas ao gênero 

vinham ocupando nas pesquisas sociológicas da educação? 

 Apontar estas temáticas como “novas” significa desmistificar este termo, afinal, 

as temáticas retratam questões que há muito tempo se fazem presentes em nossos 

cotidianos. O que há de novo então? A novidade está exatamente no fato de só a partir 

de meados da década de 1990 tais temas passarem a merecer importância significativa 

dentro da Sociologia da Educação. Estes novos estudos nos contam então que 

 
[...] a opressão, a dominação e a discriminação nas escolas e 
sociedades não desapareceram nem acabaram. Se houve algo, é que a 
opressão, a discriminação e a dominação aumentaram e aparecem 
agora como uma Medusa de muitas cabeças. O que esses estudos 
voltados para o fortalecimento social também nos contam é que existe 



ainda suficiente energia democrática e otimismo utópico para 
compreendermos que, a longo prazo, lutar por uma vida melhor para 
as crianças e, por conseqüência, para toda a sociedade vale a 
pena(TORRES; MITCHELL, 2003, p. 28). 

 

 O surgimento, ou melhor, o resgate de temas variados – e até então tratados 

como “estranhos” – não significa que as reivindicações e os problemas de outrora foram 

sanados; ao contrário. E é por isso que a problemática central das perspectivas pós-

modernas consiste no fato de estas ignorarem ou diminuírem a importância das 

contribuições críticas do modernismo crítico, caindo, então, na armadilha da 

despolitização do processo humano de fortalecimento e de libertação (TORRES; 

MITCHELL, 2003). 

 As críticas às grandes narrativas, dentre elas o Positivismo e o Marxismo; o 

Niilismo de Fukuyama; a fragmentação do mundo; os discursos homogeneizadores e 

diferenciadores; o ceticismo relativo à democracia são alguns dos exemplos de 

complexos desafios que a Sociologia da Educação – bem como todas as ciências sociais 

– vem enfrentando. Contudo, um dos alertas que Silva (1990) nos aponta diz respeito à 

“vocação” crítica da SE, vista como algo inerente a este campo científico. Portanto, 

mesmo sem o homem conseguir definir-se enquanto moderno ou pós-moderno (ou 

quaisquer outras denominações dentre as n que existem), o olhar crítico não deve 

abandonar a SE. 

 

 

Apontamentos finais 

 

 Ora consenso, ora reprodução, ora otimismo, ora pessimismo... enfim, as 

análises realizadas no contexto da Sociologia da Educação têm assumido diferentes 

formas. Fato que acaba por demonstrar quão forte é a relação entre realidade social e 

pesquisa. 

 O próprio título deste artigo já denota algumas das características deste campo 

científico. Quando parafraseamos Silva (1990) – “Sociologias da Educação” –, partimos 

do pressuposto da pluralidade inerente ao campo e ainda da sua capacidade de 

multiplicação: de conceitos, temas, teorias, paradigmas, críticas e narrativas. A idéia de 

conceber a SE como um mosaico advém, justamente, de suas pequenas “peças” 



(perspectivas) que, juntas, não precisam formar uma figura homogênea, ao contrário, 

juntas acabam por formar um complexo universo. 

 A compreensão da heterogeneidade deste universo como um fator decisivo para 

o amadurecimento da própria Sociologia da Educação requer uma reflexão desta 

enquanto campo científico. Todas as disputas que ocorrem em seu seio não significam 

enfraquecimento, tampouco incoerência – lembremos que um campo não precisa, 

necessariamente, ser coerente, afinal, como definir coerência em se tratando da 

complexa teia de relações que forma determinado campo científico? 

 O mundo social, lugar complexo e “incoerente”, influencia diretamente o campo 

científico, ao mesmo tempo em que é influenciado por ele. As explicações, portanto, das 

metamorfoses sofridas pela Sociologia da Educação ao longo de seu desenvolvimento 

encontram-se, necessariamente, na sociedade e em todas as contradições que a 

compõem. 
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