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A aná li se so ci al dos fe nó me nos edu ca ti vos cons ti tui, hoje, uma ac ti vi da de im por -
tan te quer da so ci o lo gia quer das ciên ci as da edu ca ção, re gis tan do-se já, em am bos
os do mí ni os — re la ti va men te re cen tes em Por tu gal, mas com um rá pi do de sen vol -
vi men to nas úl ti mas dé ca das —, uma pro du ção as si na lá vel de tra ba lhos, or ga ni za -
dos em al gu mas li nhas prin ci pa is de pes qui sa. Exis ti rá, en tão, uma di fe ren ça fun -
da men tal en tre as in ves ti ga ções acer ca des ta te má ti ca re a li za das nas duas dis ci pli -
nas? Ou, pelo con trá rio, cons ti tu em duas áre as de in ves ti ga ção com fron te i ras pou -
co ní ti das e cla ros es pa ços de in ter sec ção? Será ne ces sá rio um in ves ti ga dor de fi nir
à par ti da em que cam po dis ci pli nar quer ins cre ver a sua pes qui sa?1

Ten tan do não ce der às ver ti gens es pe cu la ti vas ou va lo ra ti vas (tão se du to ras
quan do se tra ta de te mas des te gé ne ro), pro cu rou-se de sen vol ver uma pes qui sa ri -
go ro sa, apo i a da na ob ser va ção em pí ri ca ori en ta da por ins tru men tos teó ri co-me to -
do ló gi cos. Aliás, as com ple xas di nâ mi cas que en vol vem a emer gên cia e de sen vol -
vi men to das dis ci pli nas ci en tí fi cas, bem como as fron te i ras, in te rac ções e in ter sec -
ções en tre es sas dis ci pli nas, são um tema que, lon ge de ser novo, tem co nhe ci do nos 
úl ti mos anos um re no va do in te res se no seio das ciên ci as so ci a is. Estu dos so ci o ló gi -
cos so bre a ciên cia, como os de Mer ton (1972, 1973) ou Bour di eu (2001), cons ti tu í -
ram, pois, o qua dro teó ri co-me to do ló gi co no qual se ins cre ve o pre sen te en sa io.

Não sen do pre ten são des te tra ba lho ques ti o nar a le gi ti mi da de, au to no mia ou 
per ti nên cia de qual quer um dos cam pos dis ci pli na res, não de i xa de ser cu ri o so
ana li sar, por exem plo, o de sen vol vi men to de duas sec ções de so ci o lo gia da edu ca -
ção, se de a das em cada um dos cam pos dis ci pli na res, que ora con ver gem, tra ba -
lhan do em con jun to em mo men tos es pe cí fi cos, ora se dis tan ci am, dan do ori gem a
duas “es co las” de en si no e in ves ti ga ção es pe cí fi cas. Não co lo can do em ca u sa o va -
lor da plu ra li da de de pers pec ti vas nas ciên ci as so ci a is, será que com esta mul ti pli -
ca ção de cam pos (nes te caso sob a mes ma de sig na ção) não exis te o ris co de se in cor -
rer num pro ces so de “es qui zo fre nia” ci en tí fi ca?

Em ter mos me to do ló gi cos, a pes qui sa ba se ou-se na aná li se ri go ro sa e

1 O pre sen te ar ti go ba se ia-se num tra ba lho re a li za do para o se mi ná rio “A in ves ti ga ção so ci o ló gi -
ca em Por tu gal”, do pro gra ma de dou to ra men to em so ci o lo gia do ISCTE. Não pos so de i xar de
agra de cer ao pro fes sor Fer nan do Luís Ma cha do, pe las au las ins pi ra do ras nes te se mi ná rio e pela 
for ma, si mul ta ne a men te, en tu siás ti ca e ri go ro sa com que acom pa nhou e aco lheu este tra ba lho.
Por ou tro lado, gos ta ria tam bém de agra de cer à pro fes so ra Ma ria Ma nu el Vi e i ra, pela le i tu ra
aten ta do en sa io e pe las suas va li o sas crí ti cas e su ges tões. O tí tu lo do ar ti go foi ins pi ra do num
ro man ce ain da não pu bli ca do do meu ir mão Ma nu el e, por tan to, devo-lhe este pe que no tri bu to.
Fi nal men te, gos ta ria de lem brar que este en sa io é tam bém uma mo des ta ho me na gem ao meu
pai, que lu tou pelo re co nhe ci men to das ciên ci as da edu ca ção em Por tu gal e que, não obs tan te,
me en co ra jou a se guir so ci o lo gia.



sis te má ti ca das ac tas dos prin ci pa is con gres sos or ga ni za dos pe las prin ci pa is as so -
ci a ções dos res pec ti vos cam pos — Asso ci a ção Por tu gue sa de So ci o lo gia (APS) e
So ci e da de Por tu gue sa de Ciên ci as da Edu ca ção (SPCE) —, en tre 1985 e 2000. Isto
in clui as qua tro pri me i ras edi ções do Con gres so Por tu guês de So ci o lo gia (1988,
1992, 1996 e 2000) e as três pri me i ras edi ções do Con gres so da SPCE (1989, 1993 e
1997). Des tes en con tros, ana li sa ram-se em por me nor as ses sões ina u gu ra is, vis to
apre sen ta rem “a de fi ni ção da si tu a ção” do cam po, e to das as co mu ni ca ções que en -
vol vem uma abor da gem de al gu ma for ma so ci o ló gi ca dos fe nó me nos edu ca ti vos.2

Esta aná li se foi com bi na da com a le i tu ra de al guns tex tos-sín te se que pro cu ram ca -
rac te ri zar a his tó ria, si tu a ção ac tu al e de sa fi os para o fu tu ro de am bos os cam pos
dis ci pli na res em Por tu gal (Alme i da, 1992; Cam pos, 1993; Cor re ia e Sto er, 1995;
Cor re ia, 1998; Grá cio, 1991; Nu nes, 1988; e Pin to, no pre lo) e com a aná li se de um
epi só dio de con tro vér sia ci en tí fi ca ocor ri do nos iní ci os dos anos 90 na re vis ta Fó -
rum So ci o ló gi co (Re sen de e Vi e i ra, 1993 e 1995; Ca ria, 1995).

Note-se que es tes con gres sos não es go tam, nem cons ti tu em se quer uma
amos tra re pre sen ta ti va da pro du ção ci en tí fi ca re a li za da em Por tu gal nes te do mí -
nio, en tre 1985 e 2000. To da via, en quan to mo men tos de con cen tra ção, in te rac ções,
cru za men tos e afir ma ções iden ti tá ri as, os con gres sos cons ti tu em even tos cen tra is
do pro ces so de es tru tu ra ção dos cam pos ci en tí fi cos, iden ti fi ca ção en tre os seus
mem bros, de fi ni ção de fron te i ras e afir ma ção face ao ex te ri or.

Paralelismos e distinções na emergência dos campos

Uma bre ve aná li se his tó ri ca não de i xa, pri me i ro que tudo, de iden ti fi car inú me ras
se me lhan ças no pro ces so de emer gên cia de am bos os cam pos ci en tí fi cos. Após al -
guns de sen vol vi men tos in te res san tes e te me rá ri os nos fi na is do sé cu lo XIX e iní -
cios do sé cu lo XX, so bre tu do na área da edu ca ção mas tam bém na so ci o lo gia,3 o
Esta do Novo blo que ou o de sen vol vi men to da ge ne ra li da de das ciên ci as so ci a is,
quan do es tas se en con tra vam em fran ca ex pan são em todo o mun do oci den tal,
con si de ran do-as pe ri go sas ou mes mo sub ver si vas. Acer ca das ciên ci as da edu ca -
ção, Correia e Stoer (1995: 54) es cre vem o se guin te:

Após um co me ço pro me te dor, de sig na da men te a ní vel das ide i as, atra vés da ex pe -
riên cia da I Re pú bli ca no prin cí pio des te sé cu lo, não há dú vi da de que o Esta do Novo

2 Se lec ci o nou-se, para aná li se, as co mu ni ca ções so bre ques tões edu ca ti vas dos con gres sos de so -
ci o lo gia e as co mu ni ca ções que in clu em aná li ses so ci o ló gi cas dos con gres sos so bre edu ca ção.
Este pro ces so de se lec ção não foi ime di a to, vis to que al guns tra ba lhos se en con tram em re giões
de fron te i ra. Po rém, foi fa ci li ta do pela exis tên cia em cada uma das as so ci a ções de um nú cleo de -
fi ni do de “so ci o lo gia da edu ca ção”. Isto é, uti li zou-se um cru za men to de cri té ri os emic e etic.
Esta amos tra in clu iu 93 co mu ni ca ções: 47 da so ci o lo gia e 46 das ciên ci as da edu ca ção.

3 Na so ci o lo gia, es tes pri me i ros de sen vol vi men tos sur gi ram as so ci a dos às áre as do di re i to, da
po lí ti ca ou da his tó ria (Pin to, no pre lo); nas ciên ci as da edu ca ção, ain da sob o nome de pe da go gia, 
sur gi ram com vá ri os im por tan tes pen sa do res, al guns as so ci a dos ao mo vi men to da es co la mo -
der na (Fer nan des, 1978).



le gou ao país uma si tu a ção mu i to de bi li ta da no que diz res pe i to às con di ções ne ces sá -
ri as para in ves ti ga ção em edu ca ção.

Qu al quer tex to so bre o de sen vol vi men to da so ci o lo gia em Por tu gal po de rá afir mar 
o mes mo. No dis cur so de aber tu ra do I con gres so por tu guês de so ci o lo gia (em
1988), João Fer re i ra de Alme i da lem brou os tem pos an te ri o res a 1974:

Lu ta va-se por fun dar pe que nas co ló ni as de pi o ne i ros que se dis pu ses sem a tra ba lhar
ar te sa nal men te, sem ga ran ti as de con ti nu i da de, sob a ame a ça de múl ti plos blo que a -
men tos, in clu in do os en con tra dos em pu bli car o que fos sem pro du zin do.

Po rém, ain da nos anos 60, apro ve i tan do al gu mas bre chas e aber tu ras do re gi me, re -
gis tam-se es for ços as si na lá ve is para que am bas as dis ci pli nas se es ta be le çam em
Por tu gal, fi can do cada uma de las as so ci a da a uma fi gu ra cen tral, con si de ra da una -
ni me men te como fun da do ra: Adé ri to Se das Nu nes, na so ci o lo gia, e Rui Grá cio, nas 
ciên ci as da edu ca ção. Aliás, mes mo 30 anos vol vi dos, os dis cur sos de aber tu ra dos
con gres sos, em am bos os do mí ni os, pres tam qua se sem pre tri bu to a essa per so na li -
da de, en quan to ge ra dor iden ti tá rio e fi gu ra cen tral na es tru tu ra ção do res pec ti vo
cam po.

A aber tu ra do Ga bi ne te de Estu dos So ci a is, em 1962, e a pu bli ca ção da re vis ta
Aná li se So ci al fo ram, ape sar das fra gi li da des ini ci a is de am bas as es tru tu ras, pro -
ces sos fun da men ta is para a im plan ta ção das ciên ci as so ci a is em Por tu gal, com par -
ti cu lar des ta que para a so ci o lo gia, ain da que o seu nome fos se fre quen te men te cen -
su ra do, da das as co no ta ções ao so ci a lis mo, e a cri a ção de uma li cen ci a tu ra fos se re -
pe ti da men te ne gada.

Nas ciên ci as da edu ca ção ocor reu algo de si mi lar: no iní cio da dé ca da de 1960, 
o im pul so dado à in ves ti ga ção edu ca ci o nal veio da cri a ção go ver na men tal do Ga -
bi ne te de Estu dos e Pla ne a men to da Acção Edu ca ti va, ain da que a dis ci pli na man -
ti ves se re la ções ten sas com o po der po lí ti co, re flec ti das nos im pe di men tos à sua in -
clu são no sis te ma uni ver si tá rio (Cor re ia, 1998). Os apo i os da Fun da ção Ca lous te
Gul ben ki an, onde tra ba lhou Rui Grá cio, fo ram tam bém es sen ci a is, nes ta fase.
Aliás, em 1973, o es ta do não au to ri zou a for ma ção de uma so ci e da de de es tu dos
edu ca ci o na is, ape sar dos es for ços con ti nu a dos de um gru po de in te lec tu a is, en tre
os qua is se des ta ca vam, pre ci sa men te, Rui Grá cio e Adé ri to Se das Nu nes (Grá cio,
1991).

O de sen vol vi men to de am bos os cam pos, no pós-25 de Abril, re gis ta tam bém
sin cro ni as evi den tes. De po is de os anos 60 se rem o tem po dos pi o ne i ros en tre o es -
ta blish ment e a clan des ti ni da de, en tre 1974 e 1985, as sis tiu-se à ins ti tu ci o na li za ção
dos cam pos, so bre tu do no meio uni ver si tá rio (cri a ção de de par ta men tos e cur sos
su pe ri o res); en tre 1985 e 1995, à ex pan são, con so li da ção e or ga ni za ção in ter nas
(apa re ci men to de as so ci a ções, con gres sos e re vis tas); de 1995 em di an te, ao sur gi -
men to de no vos de sa fi os, como a alar ga men to ao es pa ço ex tra-uni ver si tá rio — a
ar ti cu la ção com as es fe ras po lí ti ca e me diá ti ca ou a in te gra ção num es pec tro pro fis -
si o nal mais vas to — ou a afir ma ção no pa no ra ma in ter na ci o nal.

Este mapa ge ral não ini be cer tas es pe ci fi ci da des de cada um dos cam pos, bem 



vi sí vel nos dis cur sos de aber tu ra dos con gres sos na ci o na is, pro fe ri dos pe los pre si -
den tes de cada uma das as so ci a ções ci en tí fi cas.

No do mí nio das ciên ci as da edu ca ção, no tam-se os se guin tes tra ços: uma
preocupação ini ci al em de fi nir a edu ca ção en quan to pro ces so sin gu lar e ca paz de
ge rar sa be res es pe cí fi cos; uma re la ção pro ble má ti ca com as ins ti tu i ções uni ver si tá -
ri as, que ex pli ca uma cer ta po si ção de “tri ba lis mo ins ti tu ci o nal” (a ex pres são é de
José Ri be i ro Dias, na ses são de aber tu ra do II con gres so da SPCE); as po ten ci a li da -
des e li mi tes de pos su ir um cor po de in ves ti ga do res ma i o ri ta ri a men te for ma dos no 
es tran ge i ro; os fra cos apo i os es ta ta is à in ves ti ga ção em edu ca ção; a ne ces si da de de
ex pan dir o ob jec to de es tu do à edu ca ção não es co lar.

Por ou tro lado, en tre os so ció lo gos, re gis ta-se: a enor me pre o cu pa ção com a
cons tru ção de uma auto-re fle xi vi da de teó ri co-me to do ló gi ca só li da e mul ti-re fe -
ren ci al; a ten são en tre ex pan são pro fis si o nal e con tro lo ci en tí fi co; os es for ços para
evi tar a frag men ta ção do cam po; a apo lo gia da in ter dis ci pli na ri da de; e, mais re cen -
te men te, os es for ços e di fi cul da des de in ter na ci o na li za ção e de me di a ti za ção.

Acres ce que ne nhu ma des tas dis ci pli nas é, ape nas, um cam po de in ves ti -
ga ção ci en tí fi ca e, aliás, num pri me i ro tem po, a sua afir ma ção no pa no ra ma
científico por tu guês não terá tido tan to a ver com a sua ca pa ci da de in ves ti ga ti va 
— ain da, hoje, por ve zes pou co re co nhe ci da! — mas sim com a sua in te gra ção
em con tex tos for ma ti vos di ver si fi ca dos. As es pe ci fi ci da des en con tra das pa re -
cem, as sim, de ri var tam bém do fac to de as ciên ci as da edu ca ção se te rem afir ma -
do pro fis si o nal men te no pla no da for ma ção de pro fes so res e, mais re cen te men -
te, na for ma ção de ou tros in ter ve ni en tes no pro ces so edu ca ti vo; en quan to a so -
ci o lo gia se afir mou como área de in ves ti ga ção e de for ma ção pro fis si o nal mu i to
di ver si fi ca da, com to das as po ten ci a li da des e di fi cul da des re sul tan tes des sa es -
tra té gia (Ma cha do, 1996).

Protagonistas e instituições

A iden ti fi ca ção dos au to res das co mu ni ca ções so bre as pec tos so ci a is dos pro ces sos
edu ca ti vos nos prin ci pa is en con tros de am bas as dis ci pli nas ci en tí fi cas, bem como
o le van ta men to das suas per ten ças ins ti tu ci o na is, cons ti tui um bom in di ca dor —
em bo ra não o úni co — para um ma pe a men to dos cam pos (en quan to sis te mas de
re la ções en tre agen tes e ins ti tu i ções) e suas pos sí ve is so bre po si ções.

Ao ní vel dos agen tes, a prin ci pal cons ta ta ção é que exis tem, em am bos os
cam pos, di ver sas co-au to ri as e re pe ti ções fre quen tes — mu i tos dos au to res apre -
sen tam vá ri as co mu ni ca ções, às ve zes no mes mo con gres so — mas mu i to pou cas
in ter sec ções en tre cam pos. Fo ram iden ti fi ca dos ape nas três in ves ti ga do res com co -
mu ni ca ções em so ci o lo gia da edu ca ção apre sen ta das nos en con tros das duas áre as: 
Ana Be na ven te, Ma ria Ma nu el Vi e i ra e Cris ti na Ro cha. Isto su ge re que, na lin gua -
gem da net work analy sis, es ta mos pe ran te duas re des den sas mas com pou cas li nhas 
de con tac to. Duas co mu ni da des dis tin tas. Pa re cem exis tir mu i to pou cos ele men tos
que pos sam es ta be le cer os tais “la ços fra cos” que con fe rem co e são às re des (Gra no -
vet ter, 1973).



Por ou tro lado, uma iden ti fi ca ção das per ten ças ins ti tu ci o na is des ses agen tes
(qua dro 1) su ge re as se guin tes ten dên ci as:

— um do mí nio, qua se ex clu si vo, do con tex to uni ver si tá rio, em ter mos da in ves -
ti ga ção so ci al so bre edu ca ção, em am bos os con tex tos dis ci pli na res, ape sar
dos es for ços ma ni fes tos em re a li zar en con tros que pro mo vam o con tac to en -
tre aca dé mi cos e pro fis si o na is no ter re no — ape nas 9% de ex tra-uni ver si tá ri -
os nos pa pers dos en con tros de so ci o lo gia e 8% nos pa pers dos en con tros de
ciên ci as da edu ca ção;4

— uma dis per são re la ti va men te gran de de ins ti tu i ções, so bre tu do no cam po so -
ci o ló gi co (ne nhu ma al ber ga os au to res de mais de 10% das co mu ni ca ções),
me nos acen tu a da na área das ciên ci as da edu ca ção;

— uma cen tra gem cla ra em Lis boa dos es tu dos de ca riz so ci o ló gi co so bre edu ca -
ção, em bo ra com base em ins ti tu i ções di fe ren tes con so an te a dis ci pli na: na

Região Instituição Sociologia CE

Açores Universidade dos Açores 5 --
Algarve ESE da Universidade do Algarve 3 --
Aveiro Universidade de Aveiro 5 4
Castelo Branco ESE de Castelo Branco -- 2
Coimbra Faculdade de Economia da UC 3 --

ESE de Coimbra 3 2
Lisboa ESE João de Deus 5 --

FCSH-UNL (e centros associados) 8 --
FCT-UNL -- 2
FC-UL 5 20
FMH-UTL -- 2
FPCE-UL -- 9
ICS-UL 8 --
ISCTE (e centros associados) 10 --
ISCSP 3 --
ISPA -- 2
Universidade Aberta 3 --
Universidade Lusófona -- 2

Minho Universidade do Minho 10 27
Portalegre ESE de Portalegre -- 2
Porto FPCE-UP 3 9

Universidade Católica 3 --
Faculdade de Economia da UP 3 2

Viana do Castelo ESE de Viana do Castelo 5  --
Vila Real UTAD 5 2
Escolas Professores do ensino básico 3 2

Professores do ensino secundário -- 4
Outras FENPROF -- 2

Ministério da Educação 3 --
IEFP 3 --

Nota: cál cu lo das per cen ta gens: nú me ro de co mu ni ca ções de cada ins ti tu i ção so bre o nú me ro to tal de
co mu ni ca ções.

Quadro 1 Insti tu i ções a que per ten cem os au to res de co mu ni ca ções so bre as pec tos so ci a is dos fe nó me nos
edu ca ti vos nos en con tros da APS e SPCE, en tre 1985 e 2000



So ci o lo gia, ISCTE, FCSH-UNL e ICS; nas Ciên ci as da Edu ca ção, FC-UL e
FPCE-UL;

— a exis tên cia de al guns pó los ac ti vos e iso la dos em vá ri os pon tos do país que
pro cu ram rom per com essa ma cro ce fa lia: des ta que para a Uni ver si da de do
Mi nho, em am bos os cam pos, e para a FPCE-UP, no cam po edu ca ti vo.5

Temas e metodologias dominantes

Sen do os au to res e as ins ti tu i ções cla ra men te dis tin tos, fa ria pou co sen ti do o de sen -
vol vi men to de dois cam pos dis ci pli na res, caso essa fos se a úni ca ou fun da men tal
di fe ren ça en tre eles. Pro cu rou-se, en tão, ana li sar o con te ú do das re fe ri das co mu ni -
ca ções, de for ma a cap tar pos sí ve is di fe ren ças e si mi li tu des en tre a in ves ti ga ção re -
a li za da nos dois cam pos. Esta aná li se cen trou-se em duas ques tões fun da men ta is:
os te mas abor da dos e as me to do lo gi as uti li za das. Re pe ti mos que esta amos tra não
es go ta nem é re pre sen ta ti va da in ves ti ga ção re a li za da em Por tu gal mas é, to da via,
re ve la do ra de pa ra le lis mos e di ver gên ci as en tre os cam pos.

Os te mas tra ta dos nas co mu ni ca ções so bre as pec tos so ci a is do fe nó me no
edu ca ti vo di ver gem, sig ni fi ca ti va men te, en tre os en con tros so ci o ló gi cos e os das
ciên ci as da edu ca ção, ain da que se ba se i em (com ra ras ex cep ções) numa ma triz te -
má ti ca co mum, pro va vel men te de re fe rên cia in ter na ci o nal. Foi as sim pos sí vel
iden ti fi car dez gran des te mas nes ta área (qua dro 2). Con tu do, a fre quên cia com
que es ses te mas sur gem em am bos os cam pos é bas tan te va riá vel.

A in ves ti ga ção em edu ca ção a par tir do cam po so ci o ló gi co pa re ce do mi na da
por dois te mas for tes: “in su ces so/aban do no, clas ses e re pro du ção” e “en si no su pe -
ri or, for ma ção pro fis si o nal e edu ca ção de adul tos”. O pri me i ro cons ti tui o tema
clás si co da so ci o lo gia da edu ca ção — a re la ção en tre es tru tu ras so ci a is e de sem pe -
nhos es co la res — mu i to ins pi ra do pe los gran des in qué ri tos dos anos 60 e pe las te o -
ri as de au to res como Bour di eu e Pas se ron (1964, 1970), Bern ste in (1975) ou Wil lis
(1977), en tre ou tros. O se gun do tra ta de uma sec ção do sis te ma de en si no de ca riz
pro fis si o na li zan te, mais pró xi ma do mer ca do de tra ba lho, des ti na da a uma po pu -
la ção adul ta ou qua se. No en tan to, os ou tros te mas es tão tam bém re pre sen ta dos no
cam po so ci o ló gi co e duas ou tras li nhas te má ti cas emer gem como im por tan tes: as
“cul tu ras es tu dan tis/ju ve nis” e a “li te ra cia e anal fa be tis mo”. De cer ta for ma, são

4 Este é um as pec to cu ri o so, vis to que os au to res das ciên ci as da edu ca ção re cla mam, mu i tas ve -
zes, uma ma i or pro xi mi da de com os con tex tos edu ca ti vos, face, por exem plo, aos es tu dos re a li -
za dos no cam po so ci o ló gi co. To da via, o per fil dos in ves ti ga do res pa re ce não di ver gir
sig ni fi ca ti va men te: em am bos os cam pos, tra ta-se, em ge ral, de aca dé mi cos de lon ga data, cuja
li ga ção prá ti ca e quo ti di a na ao en si no se faz ao ní vel do en si no su pe ri or. Tal vez um es tu do bi o -
grá fi co des ses pro ta go nis tas pu des se iden ti fi car al gu mas di fe ren ças em ter mos de ex pe riên ci as
pro fis si o na is, to da via não de ve mos to mar isso por ga ran ti do.

5 Note-se que o vo lu me de con fe rên ci as é ape nas um in di ca dor en tre mu i tos, não sen do um re fle -
xo do vo lu me e im por tân cia da in ves ti ga ção pro du zi da em Por tu gal. Man ten do-nos ape nas na
aná li se dos con gres sos, po de mos, por exem plo, no tar que o le van ta men to dos au to res das con -
fe rên ci as e das ses sões ina u gu ra is in tro duz, ime di a ta men te, al gu mas mu dan ças nes te qua dro,
por exem plo, au men tan do o peso da FPCE-UP e da FPCE-UL, e re du zin do o peso da Uni ver si -
da de do Mi nho ou da FC-UL, nas ciên ci as da edu ca ção.



tam bém áre as de fron te i ra com o sis te ma de en si no, vis to li da rem com as ati tu des
face à es co la ri za ção ou os efe i tos da mes ma na vida quo ti di a na. Os so ció lo gos ten -
dem, pois, a po si ci o nar-se “do ou tro lado da es co la”.

Nas abor da gens so ci a is re a li za das no cam po das ciên ci as da edu ca ção es tes
qua tro te mas sur gem como se cun dá ri os ou mes mo mar gi na is, sen do o cam po do -
mi na do por duas li nhas te má ti cas, uma so bre o “sis te ma de en si no e po lí ti ca(s)
edu ca ti va(s)” e ou tra so bre “cul tu ras or ga ni za ci o na is de es co la”. Exis tem, aliás, se -
me lhan ças cla ras en tre am bos os te mas, na me di da em que abor dam ques tões po lí -
ti co-ad mi nis tra ti vas do pro ces so edu ca ti vo for mal, o pri me i ro (mais clás si co)
numa pers pec ti va ma cro, o se gun do (mais re cen te) numa pers pec ti va mi cro. Aliás, a 
va lo ri za ção des te se gun do acom pa nha um pro ces so de au to no mia cres cen te dos
es ta be le ci men tos de en si no (Bar ro so, 1999).

É im por tan te acres cen tar que, em bo ra esta di vi são do tra ba lho ci en tí fi co pa -
re ça ób via a to dos aque les que, pro va vel men te, já a in cor po ra ram no seu ha bi tus
científico, mes mo sem a de fen de rem cons ci en te men te, não se pode di zer que os pri -
me i ros te mas se jam mais so ci o ló gi cos e me nos edu ca ti vos ou que os se gun dos se -
jam me nos so ci o ló gi cos e mais edu ca ti vos. To dos eles tra tam as pec tos so ci a is do fe -
nó me no edu ca ti vo. Tal vez os pri me i ros de uma for ma mais dis tan ci a da, os se gun -
dos de uma for ma mais en vol vi da. Lá ire mos…

Em ter mos me to do ló gi cos, ape sar de uma sig ni fi ca ti va he te ro ge ne i da de em
am bos os cam pos dis ci pli na res, é pos sí vel iden ti fi car al guns tra ços do mi nan tes
(qua dro 3), como a con fir ma ção do pre do mí nio das me to do lo gi as quan ti ta ti vas e
qua li ta ti vas clás si cas no do mí nio da so ci o lo gia.6 Esta, aliás, tem sido uma das li mi -
ta ções apon ta das aos so ció lo gos da edu ca ção, em par ti cu lar, pe los au to res das
ciên ci as da edu ca ção.

Mas quan do se po de ria es pe rar um pre do mí nio das me to do lo gi as mais sen sí -
ve is, ino va do ras e/ou pró-ac ti vas nos tra ba lhos apre sen ta dos aos con gres sos de
ciên ci as da edu ca ção — afi nal, par te das obras de de fi ni ção des te cam po

Linhas temáticas Sociologia CE

Sistema de ensino e política(s) educativa(s) 9 24
Insucesso/abandono, classes e reprodução 19 11
Cultura organizacional de escola 2 20
Culturas estudantis / juvenis 11 2
Etnicidade e educação multicultural 4 5
Inovação e mudança 2 9
Culturas profissionais dos professores 6 7
Género 4 7
Ensino superior/formação profissional/educação de adultos 17 2
Literacia e analfabetismo 9 0
Outros 17 13

Nota: cál cu lo das per cen ta gens — nú me ro de co mu ni ca ções ba se a das numa me to do lo gia es pe cí fi ca so bre o
nú me ro to tal de co mu ni ca ções.

Quadro 2 Li nhas te má ti cas do mi nan tes nas co mu ni ca ções so bre as pec tos so ci a is dos fe nó me nos edu ca ti vos 
nos en con tros da APS e SPCE, en tre 1985 e 2000



dis ci pli nar têm par ti do da crí ti ca às me to do lo gi as das ciên ci as clás si cas e de uma
apo lo gia das “no vas me to do lo gi as”, mais sen sí ve is e/ou in ter ven ti vas — cons ta -
ta-se, sur pre en den te men te, a pre do mi nân cia de es tu dos ba se a dos em aná li ses do -
cu men ta is e em re fle xões teó ri cas sem uma me to do lo gia di rec ta de re co lha de ma -
te ri al em pí ri co.7/8

Ape sar do dis cur so con trá rio, será que, por se en con trar mais no in te ri or dos
pro ces sos edu ca ti vos, exis te no cam po das ciên ci as da edu ca ção uma “es tra té gia

Metodologias Sociologia CE

Documental 11 26
Quantitativa 34 11
Qualitativa 23 15
Etnográfica 9 6
Estatística 6 --
Reflexão 9 26
Investigação-formação 2 --
Bibliográfica 4 11
Intervenção 2 --
Investigação-acção -- 5

Nota: cál cu lo das per cen ta gens — nú me ro de co mu ni ca ções ba se a das numa me to do lo gia es pe cí fi ca so bre o
nú me ro to tal de co mu ni ca ções.

Quadro 3 Me to do lo gi as do mi nan tes nas co mu ni ca ções so bre as pec tos so ci a is dos fe nó me nos edu ca ti vos
nos en con tros da APS e SPCE, en tre 1985 e 2000

6 A de fi ni ção dos mé to dos uti li za dos em mu i tos dos es tu dos não foi fá cil vis to que: a) nem sem pre 
es tes são men ci o na dos cla ra men te nas co mu ni ca ções; b) cada es tra té gia me to do ló gi ca é úni ca;
c) mu i tos dos mé to dos iden ti fi ca dos im pli cam uma com bi na ção de di fe ren tes téc ni cas. Assim,
ten tou-se res pe i tar o mais pos sí vel as de sig na ções re fe ri das pe los au to res e iden ti fi car a es tra té -
gia me to do ló gi ca do mi nan te em cada pes qui sa, eli mi nan do as mais pe ri fé ri cas. A di fe ren ça en -
tre a “quan ti ta ti va” e a “es ta tís ti ca” diz res pe i to à di fe ren ça en tre a re co lha di rec ta de
in for ma ção quan ti ta ti va ou o uso de es ta tís ti cas pro du zi das por ter ce i ros. Os tra ba lhos de “re -
fle xão” di zem res pe i to a tex tos abs trac tos sem uma me to do lo gia de re co lha di rec ta de da dos
em pí ri cos.

7 Um exem plo, en tre ou tros, é a ex ce len te sín te se da in ves ti ga ção em ciên ci as da edu ca ção re a li za -
da por Cor re ia e Sto er (1995), na qual os au to res de fen dem uma in ves ti ga ção for te men te asso -
ciada às po lí ti cas e às prá ti cas edu ca ti vas, atra vés de “pro ce di men tos ci en tí fi cos que pro cu ram
ar ti cu lar o in di vi du al com o so ci al e ge rir a com ple xi da de das re la ções en tre a ló gi ca e as exi gên -
ci as da in ves ti ga ção e as ló gi cas e exi gên ci as da in ter ven ção”. Aliás, com base numa aná li se dos
pro jec tos re cen se a dos pelo IIE, os au to res iden ti fi cam de se gui da o hi a to en tre esse dis cur so me -
to do ló gi co e as prá ti cas de in ves ti ga ção: “te re mos de re co nhe cer que as re la ções en tre as prá ti -
cas in ves ti ga ti vas e as prá ti cas edu ca ti vas não são par ti cu lar men te in ten sas. Na re a li da de,
ape nas 5,8% dos pro jec tos re cen se a dos pelo IIE pre vê em o de sen vol vi men to de ac ções in te gra -
das de for ma ção de pro fes so res e 8,0% pre vê em ex pli ci ta men te con tri bu í rem para a de fi ni ção de 
de ci sões to ma das pelo po der po lí ti co. Por sua vez, 67,2% dos pro jec tos não pre vê em qual quer
re la ção ex plí ci ta com a for ma ção de pro fes so res e 92,0% qual quer in fluên cia em de ci sões po lí ti -
cas”.

8 Note-se que esta au sên cia de um dis po si ti vo de re co lha di rec ta de in for ma ção em pí ri ca não é, de 
for ma al gu ma, uma pro va de fal ta de ci en ti fi ci da de dos es tu dos. Uma par te im por tan te do tra -
ba lho ci en tí fi co con sis te, de fac to, em ela bo rar re fle xões teó ri cas.



de ob jec ti va ção” atra vés de um ma i or afas ta men to e abs trac ção face ao ob jec to de
es tu do?

Posições epistemológicas: insiders e outsiders?

As con tro vér si as ci en tí fi cas — en tre au to res, ins ti tu i ções ou, nes te caso, cam pos
dis ci pli na res — são, ge ral men te, no meio aca dé mi co por tu guês, en vol tas numa sé -
rie de eu fe mis mos e in si nu a ções, que, re flec tin do um cer to res pe i to e di plo ma cia
en tre pa res, di fi cul ta a sua cla ra pro ble ma ti za ção. Mas uma le i tu ra aten ta de par te
dos tex tos pro du zi dos nes tas duas áre as per mi te iden ti fi car, em li nhas e en tre li -
nhas, al guns pon tos de de mar ca ção e di ver gên cia. Mais, nes te caso es pe cí fi co, foi
pos sí vel re gis tar e ana li sar um epi só dio de con fron ta ção di rec ta (Re sen de e Vi e i ra,
1993 e 1995; Ca ria, 1995).

É cer to que po día mos ex plo rar uma cer ta di fe ren ça epis te mo ló gi ca, en tre
uma abor da gem do mi nan te de ca riz re a lis ta-ra ci o na lis ta na área da so ci o lo gia,
mais pre o cu pa da com o con tro lo teó ri co-me to do ló gi co de to das as eta pas do pro -
ces so de in ves ti ga ção ci en tí fi ca, e uma abor da gem cons tru ti vis ta-re la ti vis ta nas
ciên ci as da edu ca ção, que, par tin do de uma crí ti ca ao “ci en ti fis mo” da po si ção an -
te ri or, pode ir até à apo lo gia de uma nova or ga ni za ção (pós-mo der na) da ciên cia,
em que as fron te i ras en tre dis ci pli nas ci en tí fi cas ou mes mo en tre ti pos de co nhe ci -
men to sur gem bas tan te es ba ti das. Con tu do, é im por tan te as si na lar que exis te hoje,
em am bos os cam pos, uma gran de he te ro ge ne i da de de po si ci o na men tos
epis te mo ló gi cos.

Assim, pro põe-se uma aná li se das de mar ca ções epis te mo ló gi cas en tre so ci o -
lo gia e ciên ci as da edu ca ção nos ter mos da clás si ca ten são en tre as dou tri nas in si der
e out si der. Num ex ce len te en sa io em so ci o lo gia do co nhe ci men to, Mer ton (1972)
mos tra como as ciên ci as so ci a is são atra ves sa das por di ver sas lu tas de po der, em
que uns, com base na dou tri na in si der, ale gam o pri vi lé gio ou o mo no pó lio de aces -
so ao co nhe ci men to so bre uma re a li da de so ci al por que per ten cem a ela, en quan to
ou tros, ins pi ra dos na dou tri na out si der, afir mam-se mais au to ri za dos a pro du zir
esse co nhe ci men to, pre ci sa men te por que se man têm fora des sa re a li da de, logo,
pos su em um olhar mais des com pro me ti do so bre ela.

A pri me i ra po si ção deu ori gem, nos Esta dos Uni dos, à for ma ção de nú cle os
de “so ci o lo gia ne gra” ou de “so ci o lo gia fe mi ni na”, mas po de mos con si de rar que o
mes mo prin cí pio pode tam bém dar ori gem a uma “so ci o lo gia edu ca ci o nal”, ou
seja, a uma so ci o lo gia da edu ca ção pro du zi da ape nas por in ves ti ga do res que afir -
mem per ten cer ao meio edu ca ti vo. Por ou tro lado, a crí ti ca a es tes es tu dos é habi -
tualmente a de que, fa zen do par te do meio, re flec tem uma “co la gem” às ló gi cas e
dis cur sos do mi nan tes e não o ne ces sá rio dis tan ci a men to ana lí ti co (sem o qual não
é pos sí vel, por exem plo, ope rar a re cons tru ção do ob jec to de es tu do).9 Assim, os
tra ba lhos re a li za dos em so ci o lo gia da edu ca ção por in ves ti ga do res que as su mem
par tir do cam po so ci o ló gi co ba se i am-se, em ge ral, numa dou tri na out si der, se gun -
do a qual, um ob ser va dor ex ter no aos pro ces sos edu ca ti vos pode cons tru ir so bre
eles, a par tir de uma ma triz teó ri co-me to do ló gi ca ela bo ra da, um olhar mais



ob jec ti vo. To da via, es tes tra ba lhos são por ve zes cri ti ca dos pelo seu ex ces si vo
“ etnocentrismo ci en tí fi co” (Ca ria, 1995) — ou “aca de mis mo” —, me nos pre zo pe -
los pro ble mas e sa be res dos ac to res edu ca ti vos e con se quen te ir re le vân cia para as
prá ti cas e po lí ti cas no cam po da edu ca ção.

Lon ge de se rem duas po si ções ra di ca is (e iden ti fi can do-se am bas com o cam -
po so ci o ló gi co), esta di ver gên cia en con tra-se bem pre sen te no epi só dio de con tro -
vér sia atrás enun ci a do. Re sen de e Vi e i ra de fen dem o “pri ma do da so ci o lo gia so bre
a edu ca ção” na in ves ti ga ção em so ci o lo gia da edu ca ção, con si de ran do as ciên ci as
da edu ca ção como um cam po in ter dis ci pli nar, de cru za men to de pers pec ti vas, mas 
não uma dis ci pli na. Ca ria (1995: 37) res pon de da se guin te for ma:

Po de re mos, por tan to, es tar em pre sen ça de dois pro ces sos con flu en tes: um pro ces so
so ci al que co lo ca na or dem do dia a re fle xão so bre as ques tões da for ma ção e um pro -
ces so epis te mo ló gi co que po de rá fa zer emer gir uma nova dis ci pli na ci en tí fi ca, a par -
tir do es ba ti men to ou par ci al apa ga men to das fron te i ras dis ci pli na res e ins ti tu ci o na is
exis ten tes.

Em res pos ta a Ca ria, Re sen de e Vi e i ra (1995: 63) re for çam a crí ti ca “à to tal au to no -
mia da edu ca ção face à so ci o lo gia — aliás face ao con jun to das ciên ci as so ci a is — ao
re co nhe cer a pos si bi li da de de trans mu ta ção des te ob jec to em ciên cia”.

Tal como su ge re Mer ton (1972), esta di vi são en tre in si ders e out si ders é ex tre -
ma men te vo lá til, cor res pon den do, em par te, a lu tas es tra té gi cas de afir ma ção e de
po der. Por exem plo, os de fen so res da dou tri na in si der no cam po da edu ca ção ra pi -
da men te afir mam as vir tu a li da des de uma po si ção out si der face à aca de mia, de for -
ma a cri ti car o “et no cen tris mo ci en tí fi co” dos so ció lo gos. Pelo con trá rio, os so ció lo -
gos ra pi da men te adop tam uma po si ção in si der para de fen de rem a “ver da de i ra
iden ti da de” (so ci o ló gi ca) da so ci o lo gia da edu ca ção. Mas o mais cu ri o so é ana li sar
as re la ções en tre as es tra té gi as dis cur si vas e as per ten ças ins ti tu ci o na is dos pro ta -
go nis tas: como vi mos na sec ção “pro ta go nis tas e ins ti tu i ções”, a gran de ma i o ria
dos in ves ti ga do res de am bos os cam pos par ti lha a po si ção so ci al, ou seja, são pro -
fes so res uni ver si tá ri os — in si ders ao cam po aca dé mi co-ci en tí fi co, in si ders ao cam po 
edu ca ti vo do en si no su pe ri or, out si ders re la ti va men te aos res tan tes ní ve is de
en si no.

O cru za men to des tes po si ci o na men tos epis te mo ló gi cos com os te mas e me to -
do lo gi as do mi nan tes re ve la-se tam bém pro fí cuo. A ní vel te má ti co, um pri me i ro
olhar pode in di ci ar que os in ves ti ga do res da so ci o lo gia se cen tram em ques tões
mais en vol ven tes ao pro ces so edu ca ti vo (a mon tan te, a ques tão das clas ses; a ju -
san te, a ques tão do mer ca do de tra ba lho), en quan to os au to res das ciên ci as da edu -
ca ção se fo cam nos me ca nis mos cen tra is do apa re lho edu ca ti vo. Mas será que o

9 Note-se que esta fra gi li da de tem sido re co nhe ci da por au to res do in te ri or da cam po edu ca ti vo.
Como sa li en tam Cor re ia e Sto er (1995), “esta ex ces si va ‘co la gem’ do cam po da in ves ti ga ção ao
dis cur so edu ca ti vo do mi nan te, nem con tri bui para a com pre en são das pro ble má ti cas que a in -
ves ti ga ção se pro põe es tu dar, nem tão-pou co con tri bui para o apro fun da men to das va lên ci as
crí ti cas que o tra ba lho de in ves ti ga ção deve com por tar”.



cru za men to das ques tões edu ca ti vas com as pro ble má ti cas das clas ses so ci a is ou
do mer ca do de tra ba lho será mais out si der do que o cru za men to das ques tões edu -
ca ti vas com as di nâ mi cas or ga ni za ci o na is e po lí ti cas? Por ou tro lado, em ter mos
me to do ló gi cos, a con tra di ção é evi den te: na área das ciên ci as da edu ca ção, do mi -
nam me to do lo gi as mais out si der (aná li se do cu men tal, re fle xões teó ri co-abs trac tas)
do que nos es tu dos do cam po so ci o ló gi co (mé to dos quan ti ta ti vos e qua li ta ti vos
clás si cos).

Uma distância inevitável?

O en sa io que aqui ter mi na cons ti tui ape nas uma abor da gem ex plo ra tó ria de um fe -
nó me no so ci al bas tan te com ple xo. Não pre ten de apre sen tar qual quer tese, mas
ape nas con tri bu ir com al gu mas evi dên ci as em pí ri cas (te o ri ca men te ori en ta das)
para um de ba te que se en con tra na or dem do dia, em bo ra de cor ra, em gran de me -
di da, em sur di na, nos cor re do res das uni ver si da des, es co las su pe ri o res e cen tros
de in ves ti ga ção.

A aná li se apre sen ta da apon ta, em tra ços ge ra is, para um pro ces so cres cen te
de di fe ren ci a ção en tre so ci o lo gia e ciên ci as da edu ca ção, de po is de um pas sa do
com mu i tos pon tos de con tac to e pa ra le lis mos. Não obs tan te, essa di fe ren ci a ção re -
ve la-se mais pro fun da ao ní vel dos pro ta go nis tas e das suas per ten ças institucio -
nais do que ao ní vel te má ti co e me to do ló gi co, onde, ape sar das di fe ren ças evi den -
tes, há tam bém múl ti plas so bre po si ções e, em par te, uma ma triz co mum. Em ter -
mos epis te mo ló gi cos é pos sí vel tam bém iden ti fi car al gu mas di ver gên ci as en tre
am bos os cam pos, em bo ra es tas pa re çam cor res pon der a opo si ções que sub sis tem
no seio das ciên ci as so ci a is, mais do que pro pri a men te a po si ci o na men tos es pe cí fi -
cos em re la ção ao fe nó me no edu ca ti vo.

A aná li se so ci o ló gi ca con tri bui para a re fle xi vi da de dos agen tes e in for ma
a ac ção, to da via nun ca de fi ne li nhas de ac ção para o fu tu ro. Isso per ten ce rá sem -
pre aos pró pri os ac to res e aos seus pro jec tos. Encon tran do-se hoje os dois cam -
pos dis ci pli na res ins ti tu ci o na li za dos no meio ci en tí fi co por tu guês, fará sen ti do, 
ain da as sim, ques ti o nar a emer gên cia de duas so ci o lo gi as da edu ca ção — cada
uma ori gi ná ria de um dos cam pos — com pou cos pon tos de con tac to e uma ten -
são la ten te en tre si. Como fará sen ti do ques ti o nar a aber tu ra de con cur sos para o 
pre en chi men to de va gas na área da “so ci o lo gia da edu ca ção”, nos qua is se ex -
clu em à par ti da os con cor ren tes com for ma ção num des tes cam pos dis ci pli na -
res. Como su ge re Snow (1993) no seu fa mo so best-sel ler, as áre as de fron te i ra têm
con di ções para ser cam pos fér te is à pro du ção ci en tí fi ca e não áre as de con fron to
ins ti tu ci o nal.
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Resumo/ Abstract/ Résumé/ Resumen

So ci o lo gia e ciên ci as da edu ca ção: a dis tân cia en tre nós

Existirá uma diferença fundamental entre a investigação desenvolvida pela sociologia e
pelas ciências da educação? Através do aparelho teórico-metodológico da sociologia da
ciência, ensaia-se uma pequena análise exploratória das relações entre dois campos
científicos (sociologia e ciências da educação) em Portugal, em particular, na produção
de um subcampo de fronteira (sociologia da educação). Esta análise parte da comparação 
entre textos-síntese e comunicações apresentadas entre 1985 e 2000 em cada um dos
campos e centra-se em quatro pontos essenciais: o desenvolvimento dos campos em
Portugal; instituições e protagonistas; metodologias e objectos de estudo; posições e
demarcações epistemológicas.
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Sociology and educational science: the distance between us

Does an essential difference between research developed by sociology and by
educational science actually exist? Through the sociology of science’s theoretical and
methodological apparatus, a small exploratory analysis of the relations between two
scientific fields (sociology and by educational science), specially in the production of a
borderline sub-field (sociology of education) is accomplished. This analysis is based on
the comparison among key-texts and papers presented in 1985-2000 in each field, and it



focuses on four topics: development of both fields in Portugal; institutions and agents;
methodologies and themes; epistemological positions and divergences.

Key-words Sociology, education science, sociology of education, sociology of science.

Sociologie et sciences de l’éducation: la distance entre nous

Y a-t-il une différence fondamentale entre la recherche sociologique et celle des sciences
de l’éducation ? À travers l’appareil théorico-méthodologique de la sociologie de la
science, cet article fait une petite analyse exploratoire des relations entre deux domaines
scientifiques (sociologie et sciences de l’éducation) au Portugal, en particulier, en ce qui
concerne la production d’un sous-domaine frontière (sociologie de l’éducation). Cette
analyse part de la comparaison entre textes-synthèses et communications présentées
entre 1985 et 2000 dans chacun des domaines et elle se centre sur quatre points essentiels: 
développement de ces domaines scientifiques au Portugal; institutions et acteurs;
méthodologies et objets d’étude; positions et délimitations épistémologiques.

Mots-clés Sociologie, sciences de l’éducation, sociologie de l’éducation, sociologie de la 
science.

Sociología y ciencias de la educación: la distancia entre nosotros

¿Existe una diferencia fundamental entre la investigación desarrollada por la sociología
y por las ciencias de la educación? Por medio del aparato teórico y metodológico de la
sociología de la ciencia, se ensaya un análisis exploratorio de las relaciones entre dos
campos científicos (sociología y ciencias de la educación) en Portugal, en particular, en la 
producción de un sub-campo de frontera (sociología de la educación). Este análisis está
fundado en la comparación entre textos-síntesis y artículos presentados entre 1985 y 2000 
en cada uno de los campos y está centrado en cuatro puntos: el desarrollo de los campos
en Portugal; instituciones y agentes; metodologías y objetos de estudio; posiciones y
distinciones epistemológicas.

Palabras-clave Sociología, ciencias de la educación, sociología de la educación,
sociología de la ciencia.


