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O fenômeno das desigualdades no desempenho escolar - enquanto um problema 
teórico - é relativamente novo no campo educacional brasileiro. Com efeito, até a 
década de 60 o principal desafio do sistema escolar do país se colocava no terreno da 
democratização do acesso de contingentes expressivos da população, tanto crianças 
como adultos, aos bancos escolares. Os, poucos, trabalhos nacionais que trataram das 
diferenciações de aprendizagem na instituição escolar foram marcados - no plano 
temático e teórico - pela forte influência dos EUA no pensamento educacional 
hegemônico naquele Brasil ². 

A Sociologia da Educação, de forma especial em nosso grande vizinho do Norte, já 
tratava do fenômeno da desigualdade escolar desde a década de 50. As variáveis 
então consideradas pelos cientistas sociais para a explicação dos desempenhos 
heterogêneos - onde se destacava a persistente desvantagem das crianças dos setores 
populares em relação às crianças dos setores sociais médios e altos - englobavam 
condicionantes diversos³. O espectro de razões possíveis para a diferenciação dos 
desempenhos na Sociologia Norte-Americana era, todavia, dominado pela pressuposta 
existência de um conjunto de deficiências - no âmbito material, cognitivo, cultural e 
mesmo moral - dos membros dos setores populares em relação aos setores sociais 
dominantes4. O que se (re)afirmava nessa premissa, na verdade, era a legitimidade5, 
sustentada na naturalização das desigualdades, do pretenso mérito individual e/ou de 
grupo como critério objetivo da classificação social. Nesse caso, uma noção já 
enraizada no senso comum - a diferença de competências como critério de 
classificação - adquiriu uma  pretensa cientificidade e contribuiu para reforçar as 
representações afirmativas da  responsabilidade exclusiva dos alunos - e de suas 
famílias  - pelos  fracos desempenhos escolares. 

Por outro lado, cabe ressaltar que se manifestava também, na lógica liberal, uma 
crença - abstrata e real - nas possibilidades de uma ação efetiva do indivíduo no 
mundo6. Os educadores e pesquisadores identificados com o liberalismo acreditavam 
que o indivíduo racional, integrado às regras sociais e com fé no progresso 
individual/social, era o sujeito, por excelência, de seu destino e de sua posição social.  
Essa crença se materializava em uma concepção educacional otimista, e na busca 
permanente de soluções que permitissem corrigir as disfunções - diretamente 
proporcionais à democratização do acesso, à escola, dos grupos sociais populares - 
que prejudicavam a igualdade das oportunidades no sistema social. 

Essa visão marcadamente ideológica – nos termos de Marx – se sustentava, 
também, em elementos concretos e contribuía, em um determinado nível, para a 
produção de uma nova dinâmica no campo educacional, dentre outros - aspecto 
ignorado nas críticas à instituição escolar : a escola tornou-se, efetivamente, um dos 
principais instrumentos de ascensão social individual e/ou inserção qualificada no 
mercado de trabalho, para os grupos sociais menos providos de capitais. E essa 
inegável característica contribuiu para que estes ignorassem as propostas de 
desescolarização defendidas, historicamente, por inúmeros educadores e entidades 
sociais. 
 
Nesse contexto, foi um ruptura significativa com o paradigma dominante no campo das 
desigualdades escolares o processo de elucidação dos mecanismos de funcionamento 



da estrutura escolar encaminhado, a partir do final da década de 60, por um conjunto 
de pensadores - franceses em sua maioria. Esses autores tinham como objetivo maior 
criticar a pretensa legitimidade da educação e, a fortiori, da escola como instrumentos 
objetivos para a classificação social dos indivíduos e grupos. Nesse embate, redefiniu-
se o campo temático e emergiu um novo campo de análises sobre os vínculos entre 
estabelecimentos de ensino e o conjunto da sociedade. Essas novas investigações - 
identificadas com o pensamento crítico-estruturalista7 - expressavam uma postura que 
viria a ser situada no paradigma conflitualista, em função de sua particular valorização 
dos embates entre grupos dominantes e dominados no sistema social, cujo cerne era 
uma radical crítica à atuação da escola, nos seus mais diferentes aspectos. 
Capitaneando esse processo, L. Althusser denunciou a representação instituída até 
então do sistema escolar, proclamando que essa instituição - na sociedade moderna - 
seria o aparelho ideológico predominante, com o papel de legitimar as relações de 
dominação do sistema de classes. A valorização da meritocracia - centrada na 
competência individual - escamotearia, para o filósofo francês, as desigualdades de 
classes fundamentais do sistema social capitalista. Establet, Baudelot; Poulantzas; 
Bourdieu, Passeron; Bowles, Gintis; Illich e vários outros autores8, das mais variadas 
formas, e em alguns casos independente de suas intenções originais, contribuíram 
para reforçar a corrente crítica ao caráter de classes e, pretensamente,  reprodutor da 
escola. 
 
Este conjunto de análises eclipsou o “otimismo pedagógico” liberal. Cabe salientar, 
porém, a dominância de uma base macrossociológica, nas duas correntes, para a 
explicação das desigualdades escolares. Estabeleceu-se, em geral, vinculações – 
diretas e imediatas – dos agentes coletivos e entidades escolares com outras 
instâncias sociais. Significa dizer que - em que pese as diferenças de conteúdo - os 
elementos da análise, os agentes, o espaço escolar, os conteúdos de ensino......eram 
pensados dentro de uma perspectiva estrutural, onde a reprodução social aparecia 
como elemento referencial, embora interpretada a partir de éticas e conceitos 
diferenciados. 
 
Nesse processo, foram se fazendo hegemônicas – no campo do estudo das 
desigualdades escolares - as abordagens que os pesquisadores conflitualistas se 
propunham a desenvolver. De forma particular, destacam-se, por um lado, autores 
como Baudelot - Establet e Bowles – Gintis, que propunham uma compreensão da 
escola a partir dos vínculos entre sua produção (de trabalhadores, de dirigentes, de 
legitimações) e a produção econômico-social. Por outro lado, Bourdieu se tornou uma 
referencia fundamental  pela capacidade de impor uma problemática, tendo seus 
trabalhos, dentro de um viés culturalista, servido como parâmetro para vários outros 
autores9. 
 
0s educadores brasileiros, em geral, viram-se, portanto, no início da década de 70, 
pressionados, em larga medida, por duas posturas abrangentes e antagônicas: de um 
lado, aqueles identificados com o pensamento educacional então hegemônico nos EUA 
visualizavam e buscavam resolver os desafios escolares a partir de uma lógica 
funcional. Nesse sentido, almejavam construir padrões regulares de comportamento e 
de aprendizagem - em uma perspectiva, pejorativamente denominada, tecnicista - 
e/ou propunham formas compensatórias, a fim de enfrentar as insuficiências de 
desempenho que identificavam nos alunos oriundos dos grupos sociais populares. No 
outro pólo, educadores identificados com as teorias da reprodução sustentavam uma 
postura crítica ao Estado autoritário e à escola - in totum - questionando, no extremo, 
suas  existências. 
 



Esse conjunto de influências provocou, consequentemente, novas interpretações da 
desigualdade escolar no Brasil, de forma mais evidente a partir da segunda metade da 
década de 70. Destacou-se, nesse caso, o fortalecimento da percepção de que as 
diferenças entre os ambientes sócio-culturais onde as crianças são educadas são 
transformadas em deficiências pelo sistema escolar – que seria dominado por 
concepções de mundo e práticas pedagógicas adequadas, principalmente, às 
experiências e interesses das classes sociais dominantes. A posição contraposta a essa 
pretensa realidade escolar sustentava-se em uma defesa da des-hierarquização da 
diversidade, com base em argumentações derivadas, dentre outras, do relativismo 
cultural desenvolvido na Antropologia. Nesse quadro, desenvolveu-se o postulado de 
que os alunos dos grupos sociais populares - e/ou suas famílias - não eram os 
verdadeiros responsáveis por sua exclusão precoce da instituição escolar. Essa 
concepção gerou, inclusive, a transformação posterior do termo  fracasso escolar em 
uma noção politicamente incorreta no campo educacional. 
 
A importância assumida, paulatinamente, por esse fenômeno e essa concepção no 
debate teórico favoreceu o deslocamento de um conjunto de pesquisadores - 
principalmente aqueles comprometidos com um pensamento crítico ao sistema social - 
para o interior do espaço escolar. Este foi, então, transformado, a partir da década de 
80, no locus privilegiado das novas pesquisas sobre o tema da desigualdade 
educacional, desdobradas nos mais diversos focos de interesse. Essa vertente - que se 
fez dominante no tratamento dessas desigualdades - elencou como problemas de seu 
Programa de Pesquisa, dentre outros, as práticas cotidianas dos professores e alunos; 
os programas curriculares; as atividades pedagógicas diversas e/ou as relações de 
poder afirmadas pelos atores escolares. Além dessa ênfase no espaço intra-escolar, o 
Programa orientava-se por uma dupla perspectiva: a desculpabilização dos alunos e 
famílias dos setores populares pelo fracasso - que gerou a correspondente defesa da 
coerência e do sentido de seus ethos, além dos seus compromissos com a 
escolarização; e, de forma concomitante, a crença nas possibilidades da instituição 
escolar cumprir um papel positivo na transformação social - em função da 
contraditoriedade inerente que a caracterizaria, enquanto parte constitutiva de uma 
instância superestrutural (re)conhecida a partir do olhar gramsciano.10 
 
Assim, esse Programa de pesquisas voltado para a análise da exclusão precoce dos 
alunos dos meios populares - tendo como universo explicativo a dinâmica intra-escolar 
- desenvolveu-se em oposição aos aspectos mais reprodutores que se fariam presentes 
nas teorias crítico-reprodutivistas11.  Na interpretação que foi se fazendo dominante no 
campo educacional, considerava-se que essas teorias tiveram um papel relevante no 
sentido de elucidar aspectos até então obscuros na dinâmica educacional, mas que 
teriam limitado sua capacidade explicativa e sua contribuição à transformação social ao 
não reconhecerem a sua historicidade. Nesse caso, esse novo Programa se afirmava a 
partir de duas intenções: em primeiro lugar, a ambição de construir uma compreensão 
profunda - e comprometida com os setores sociais populares – da responsabilidade da 
instituição escolar na produção do fenômeno da desigualdade escolar. Em segundo 
lugar, os educadores comprometidos com esse projeto, propunham e encaminhavam 
práticas efetivas para a conquista de uma nova hegemonia teórico-prática no campo 
educacional. 
 
A crise do pensamento estrutural, no final da década de 70, fortaleceu esse 
movimento, em uma determinada perspectiva. Com efeito, a decadência da hegemonia 
estruturalista, no campo acadêmico, foi resultado/veio acompanhada de um 
movimento de resgate do sujeito, da sua ação no mundo e da sua subjetividade. Além 
disso, aprofundou-se um movimento - que Althusser ajudou a produzir/difundir - de 



afirmação da autonomia relativa da superestrutura, com o termo adjetivo diluindo-se 
gradativamente. Esses movimentos, de autonomização das instâncias superestruturais 
e de (re)valorização do sujeito, abriram espaço para se conceber a escola não apenas 
como reprodutora das relações sociais, mas também como produtora de 
representações, relações e práticas livres das amarras que a atrelavam, de forma 
mecânica, ao conjunto social, particularmente à estrutura econômica. Difundiu-se uma 
concepção de escola enquanto instituição estruturante/ estruturada, marcada por 
relações particulares, fruto das ações desencadeadas pelos grupos sociais que nela se 
colocavam. 
 
Thomas Kuhn(1992) descreveu o desenvolvimento científico como um fenômeno 
despido de processos cumulativos e lineares. Para o epistemólogo norte-americano, as  
teorias se substituiriam em um conflituoso processo, onde se faria permanente a 
ambição das novas visões em dar conta de responder questões não enfrentadas pelos 
paradigmas anteriores, assim como demandariam referências distintas daquelas 
imediatamente anteriores12. Essa busca de enfoques inovadores poderia ser 
provocada, dentre outras razões, pela consideração de que determinado programa de 
pesquisa já esgotara suas possibilidades de análise sobre o fenômeno visado. 
 
O programa de pesquisa voltado para a compreensão (e intervenção) da/na dinâmica 
intra-escolar tornou-se hegemônico no campo educacional - em que pese sua 
diversidade - e mantém, ainda hoje, seu prestígio acadêmico13; entretanto, alguns 
impasses se fizeram presentes em sua formulação, tanto no que diz respeito aos 
instrumentos conceituais e metodológicos elaborados, como nos desdobramentos 
empíricos e práticos resultantes dessa opção de análise. 
 
Um limite básico decorreu da forma como foi utilizado, por variados autores, o conceito 
de classe, que orientou grande parte das investigações situadas nesse Programa: ao 
trabalhar com uma visão de classe nos termos propostos por K. Marx, as pesquisas 
que trataram da exclusão a partir da ênfase na dinâmica interna à instituição escolar 
estabeleceram uma apreensão monolítica dos grupos sociais nela envolvidos. Com 
efeito, aquela noção foi historicamente marcada por uma lógica polarizadora, pela 
prioridade da variável econômica e por seu caráter agregador. A noção de classe social 
foi produzida a partir de uma necessidade clara: identificar/propor um Sujeito 
transformador, o Ente social que encaminharia a luta revolucionária contra a 
propriedade privada. As diferenças entre as diversas frações trabalhadoras não eram 
ignoradas, mas terminavam por ser obnubiladas em função da valorização da unidade 
dos trabalhadores contra a opressão do Capital. 
 
O problema desse tipo de concepção é que ela gerou, como afirma Pierre Bourdieu,  

“a representação realista da classe como um grupo delimitado, existente na 
realidade como realidade compacta, bem recortada, de modo que se saiba se existem 
duas classes ou mais, ou mesmo quantos pequenos burgueses existem” (1989:67). 
 
Diante disso, ele vai estabelecer uma série de rupturas com a concepção de classe da 
teoria marxista: em primeiro lugar, com a “ilusão intelectualista”, que confunde a 
classe teórica com a real. Assim, Bourdieu considera que o 

“erro maior, o erro teoricista encontrado em Marx, consistiria em tratar as classes no 
papel como classes reais, em concluir, da homogeneidade objetiva das condições, dos 
condicionamentos e portanto das disposições, que decorre da identidade de posição no 
espaço social, a existência enquanto grupo unificado, enquanto classe” (1990:156). 



 
A segunda ruptura de Bourdieu é com o economicismo, 

“que leva a reduzir o campo social, espaço multidimensional, unicamente ao campo 
econômico , às relações de produção econômica constituídas assim em coordenadas da 
posição social” (1994:133). 
 
O terceiro plano de ruptura é com o objetivismo, que 

“ignora as lutas simbólicas desenvolvidas nos diferentes campos, nos quais está em 
jogo a própria representação do mundo social e, sobretudo, a hierarquia no seio de 
cada um dos campos e entre os diferentes campos”(Id:133). 
 
Por fim, ele encaminha uma “ruptura com a idéia de substâncias - onde se privilegia as 
definições dos grupos reais, seu número, seus limites, membros, etc. - em detrimento 
das relações” (Id:134). Essas rupturas não são contraditórias com a idéia que 

“as pessoas estão situadas num espaço social, elas não estão num lugar qualquer, 
isto é, intercambiáveis, como pretendem aqueles que negam a existência das ‘classes 
sociais’; [assim], em função da posição que elas ocupam nesse espaço muito 
complexo, pode-se compreender a lógica de suas práticas e determinar, entre outras 
coisas, como elas vão classificar e se classificar e, se for o caso, se pensar como 
membros de uma classe” (Ib:67). 
 
Nesse contexto, considero que a premissa fundamental da noção de classe - a saber, 
uma visão conflitualista do espaço social, produzido/produtor da dinâmica de 
enfrentamento entre dominantes e dominados - mantém sua validade. Nas ciências 
sociais, contudo, em termos operacionais, as classificações e os agrupamentos só 
podem ser construídos a partir de critérios mais amplos que o fator econômico e nunca 
a priori, mas sim em um progressivo movimento de apreensão dos elementos 
constitutivos dos campos sociais. No campo educacional, em particular, a visão 
tradicional de (relações de) classes – que pode ser identificada como substancialista - 
criou restrições consideráveis à apreensão da heterogeneidade dos grupos sociais e 
dos agentes no espaço social e escolar.14 A busca das diferenças e semelhanças entre 
os agentes sociais, nesse sentido, geram a demanda por uma nova conceituação da 
noção de identidade dos setores populares. 
 
De acordo com Oliveira (1976), a identidade é construída em 

“duas dimensões: a pessoal (ou individual) e a social (ou coletiva). Antropólogos e 
sociólogos tem procurado mostrar como as duas dimensões estão interligadas ...já que 
é um mesmo fenômeno, situado em diferentes níveis de realização”.15 

 

Goffman, por seu turno, vai entender a constituição da identidade pessoal e social a 
partir, em primeiro lugar, dos “interesses e definições de outras pessoas em relação ao 
indivíduo cuja identidade está em questão” (E. Goffman, 1992:107), enquanto Berger 
e Luckman vão entendê-la como expressão da dialética entre sociedade e indivíduo 
(Berger e Luckman, 1993:230). Em que pese a ênfase subjetivista presente na obra 
destes autores, é significativa a compreensão da noção de identidade a partir de dois 
conceitos basilares: as idéias de construção e de relação. 
 
Os elementos fundamentais da proposição de identidade social de N. Canclini, 



sustentam-se justamente nessas duas noções. Seu ponto de partida é a crítica ao que 
denomina de “concepções ontológico - fundamentalista das identidades” (1995:224). 
Nessas visões, haveria uma crença a-histórica e transcendental nas identidades, 
fossem nacionais ou populares. Com isso, a identidade seria marcada por uma 
essencialidade imanente, a ser defendida dos ataques dos seus possíveis adversários - 
sejam outros grupos sociais, as multinacionais, a globalização, etc. Não haveria espaço 
para a negociação, pois as identidades estão prontas, delimitadas. As diferenças, nesta 
perspectiva, são acentuadas e transformadas em elementos divisores, ignorando-se as 
possíveis circularidades das relações sociais. Desconsidera-se, assim, a noção de que 
“um dos elementos importantes para a consolidação do sentimento de identidade é o 
jogo dialético entre a semelhança e a diferença”(Grimberg, 1971 apud R. Oliveira, 
1976). 16 

 

N. Canclini considera que, diante do impacto da globalização, da transnacionalização e 
do multiculturalismo, deve complementar-se a clássica definição sócio-espacial de 
identidade, referente a um território particular, com uma definição sócio-
comunicacional (1995:35). Isto é necessário diante da “constituição de formas 
heterogêneas de pertencimento, cujas redes se entrelaçam com as do 
consumo”(Id:35). Neste sentido, não existiria uma identidade substantiva, em si, mas 
identidades flexíveis e híbridas, continuamente elaboradas, “foco de um repertório 
fragmentado de mini-papéis” (1995:39). Assim, os agentes firmam  relações nos 
campos sociais e vão, progressivamente, definindo a sensação de “pertencimento” a 
um determinado grupo ou mesmo classe, de acordo com a posição e a especificidade 
dos campos pelos quais eles se interessam. 
 
Não foi apenas a cristalização de uma perspectiva substancialista, no uso do conceito 
de classe, que limitou as possibilidades de apreensão da pluralidade das práticas 
escolares; a defesa das possibilidades históricas da instituição escolar, por seu turno, 
caracterizou-se por um forte componente teleológico.  O limite, como afirma C. 
Castoriadis, é que: 

 “em toda teleologia, o tempo é abolido, tudo é dirigido a partir do fim, que é estabelecido e 
determinado desde a origem do processo, estabelecendo e determinando os meios que o farão 
aparecer como realizado”(1993:208). 
 
Nesse caso, as práticas presentes, as estratégias tecidas, os interesses demonstrados, as 
conquistas efetivas de objetivos singulares e/ou particulares terminavam por ser desconsideradas 
em nome de um desejável objetivo final; assim, a utopia, muitas vezes, ao invés de orientar a 
conquista do futuro obscureceu as possibilidades do presente.  
 
Logo, a noção teleológica - no plano temporal - e a perspectiva substancialista - no plano espacial - 
contribuíram para eclipsar as relações estabelecidas pelos agentes concretos, além dos elementos 
contingentes que, porventura, se faziam presentes nas realidades investigadas17. Nesse processo, 
estabeleceu-se, em várias oportunidades, no universo das práticas escolares - e estou falando da 
escola pública essencialmente - a aproximação, non-sens, entre uma  perspectiva quase cínica, no 
limite niilista, que afirmava a impossibilidade da ação pedagógica no universo escolar - e a remetia 
para um imaginário passado dourado - e um discurso crítico, proponente de um projeto escolar que 
trabalhava a utopia como negação plena do existente. O aparente embate desses discursos 
escamoteava uma identidade de fundo, no caso, o desconhecimento/negação das práticas e condições 
presentes para o exercício da ação pedagógica e dos possíveis elementos  positivos da instituição concreta. 
O limite maior desses dois discursos decorria do fato de terem suas atenções voltadas, muito mais, para o 
que a escola deveria ser do que para a busca de compreenderem as relações concretas estabelecidas 
pelos agentes atuantes no sistema escolar, em sua diversidade. Nesse caso, acentuava-se a dimensão 



ética em detrimento da dimensão política concreta da instituição18.  
 
Esse tipo de apreensão e relação com o sistema escolar, assumida por variados grupos críticos aos 
padrões educacionais estabelecidos, foi o princípio gerador de uma prática viciada e autoritária: como cada 
grupo tinha sua própria solução para a resolução dos problemas fundamentais da educação - 
principalmente no que diz respeito às formulações curriculares e metodológicas, aquele que tinha 
oportunidade de assumir o controle institucional de uma Secretaria de Educação, em qualquer âmbito, 
desconsiderava toda as práticas anteriormente em vigor, mesmo que situadas, em tese, no seu campo 
político/educativo. Com isso, os profissionais das unidades escolares viam-se, freqüentemente, submetidos 
à propostas avançadas e progressistas para o tratamento da questão pedagógica, formulada por 
educadores desejosos que suas posições particulares fossem a referência para a melhoria do ensino. A 
desconsideração das práticas existentes, de sua história e das experiências diversas caracterizaram, 
habitualmente, os encaminhamentos efetivados pela maioria dos educadores/grupos que tinham acesso à 
máquina pública19.  
 
O desconhecimento da dinâmica sócio-política cotidiana das unidades escolares é reforçado pela 
compreensão generalista dos grupos sociais populares20. O pressuposto de trabalhos na linha de 
Maria Helena Souza Patto, por exemplo, era a consideração de que a escola estava em dissonância 
em relação às concepções, valores, conhecimentos e habilidades dos integrantes dos setores 
populares; o corolário desse postulado terminava por ser a noção que esses agentes e grupos 
sociais estavam globalmente, por sua vez, em dissonância com a racionalidade e as práticas 
pedagógicas e/ou de exercícios de poder  imperantes no sistema escolar. Com isso, difundiu-se o 
discurso da ausência, onde ignorou-se a possível percepção - por variados alunos e famílias dos 
meios populares - da lógica vigente no espaço escolar e das múltiplas barreiras que dificultavam 
sua permanência na instituição escolar e, o mais significativo, a existência de um número razoável 
de alunos desses grupos sociais que utilizaram a escola a seu favor.  
 
Nessa forma de apreensão, os agentes de origem popular foram/são normalmente tratados a partir 
de uma lógica vitimizante, não sendo trazidas à superfície as estratégias que muitos deles 
objetivamente  desenvolveram para percorrer - ou não - o labiríntico campo escolar21. Associado a 
esse limite - e em decorrência também do substancialismo – desconheceu-se a circularidade dos 
distintos grupos sociais por diferentes configurações sociais, intrínseca a qualquer sociedade, 
independente do fato de ser dividida em classes22. Se as vinculações cotidianas entre os campos 
sociais já existiam na Idade Média, como podemos verificar em Bakthin, elas ampliaram-se ainda 
mais na sociedade moderna. Com efeito, em uma grande cidade, por exemplo, o grau de relação 
entre os diferentes grupos sociais – nos diferentes campos, assim como o crescimento vertiginoso 
das redes de informações fazem com que o acesso a um conjunto complexo de informações amplie 
as possibilidades de formulação das estratégias pessoais. No que concerne à escola, é inegável que 
ela, já há alguns anos, não é um universo estranho para a imensa maioria das crianças dos setores 
populares. 
 
Ora, o que tivemos, entretanto, foi a produção de um discurso paradoxal: centrado nas 
possibilidades das relações contraditórias existentes no espaço escolar, os autores proponentes 
desse discurso não concederam suficiente espaço para uma apreensão multifacetada das ações 
efetivadas pelos principais interessados, no caso, os alunos e famílias dos setores populares. Nessa 
dinâmica fez-se lógico, no plano investigativo, o aprofundamento do tratamento de temáticas 
circunscritas ao espaço escolar. E no plano da intervenção prática, as proposições que se fizeram 
hegemônicas, centradas na especificidade da escola enquanto sistema de difusão de conteúdos 
determinados, contribuiu - e não importa, de fato, se involuntariamente - para o empobrecimento 
do fenômeno pedagógico, cada vez mais reduzido ao plano da relação de aprendizagem 
professor/aluno. 
 
Assim, assistiu-se, na década de 80 - período em se falou mais abertamente da dimensão política 



da instância escolar - ao obscurecimento da importância das análises sócio-culturais nas práticas 
pedagógicas escolares. Os vínculos entre escola e os demais grupos sociais deixaram, 
gradativamente, de ter a devida importância no processo de qualificação dos profissionais da 
escola. Além disso, o tema foi deixando de ser tratado, como elemento intrínseco ao processo 
pedagógico, no espaço institucional das unidades escolares. Essa prática provocou, em última 
instância, a própria diluição da contradição - categoria  considerada, originalmente, essencial na 
superação dos reducionismos denunciados, então, nas teorias da reprodução.  
 
A consequência desse processo foi que o tema da desigualdade escolar passou a ser trabalhado em 
uma perspectiva diferenciada da adotada nas décadas anteriores: a melhoria da qualidade da 
escola - já que o problema do acesso foi praticamente resolvido - tornou-se o problema 
educacional, por excelência. E o campo de respostas a esse problema, ao contrário do 
desejado/proposto, foi hegemonizado por um movimento centrado nas teorias de aprendizagem. 
Caminhou-se, assim, de uma dimensão ética-coletiva para outra, racional-individual: difunde-se um 
novo ideário, onde o desafio da escola seria, fundamentalmente, formar, mais do que um cidadão 
crítico, um indivíduo com autonomia cognitiva. Com isso, as proposições didáticas vão sendo 
formuladas em um quadro onde a produção da inteligência vai adquirindo uma primazia em relação 
à produção da consciência crítica. Nesse quadro, teóricos como Vigotsky, Piaget – via E. Ferreiro, 
Coll, Luria e outros foram se tornando hegemônicos no campo curricular e no desenvolvimento da 
didática, contribuindo para a difusão de um processo de (re)psicologização  da prática 
pedagógica23. A implantação do Construtivismo passou a ser, então, uma bandeira assumida por 
várias Secretarias de Educação, principalmente algumas dirigidas por grupos políticos 
comprometidos com a  democracia e a ampliação da cidadania. Então, curiosamente, a hegemonia 
no campo educacional ambicionada pelos proponentes dos conteúdos críticos-sociais, dentre 
outros, foi atingida, paradoxalmente, pelo construtivismo: difundido, em geral, como uma 
metodologia, nele se  recupera o velho mito ambicionado por Comenius - a possibilidade de um 
método que ensine tudo a todos. Assim, essa atualizada proposição se tornou o instrumento, por 
excelência, a ser utilizado para dar conta das limitações das práticas docentes efetivadas na escola. 
Na verdade, o retorno da aprendizagem cognitiva como a panacéia educacional dos anos 90 - 
agora em uma perspectiva apresentada como progressista - apenas expressou a velha lógica da 
curvatura da vara - persistente no campo educacional24.  
 
Por fim, cabe assinalar que os trabalhos sobre as desigualdades escolares - quando detiveram-se, 
de forma quase que exclusiva, nas responsabilidades da instituição escolar no que diz respeito ao 
fenômeno da exclusão escolar precoce - contribuíram, por força dos efeitos perversos, para o 
desenvolvimento de uma caracterização ainda mais negativa, e reducionista, do fracasso25. Com 
efeito, vários pesquisadores, professores de instituições acadêmicas, e mesmo  técnicos 
governamentais, identificaram e difundiram a visão de que os agentes das unidades escolares - 
principalmente os professores - eram/são os principais responsáveis pela exclusão precoce e, 
consequentemente, pela inoperância do sistema público de ensino; por outro lado, a maioria dos 
profissionais da rede pública vivia/vive a ambiguidade de experimentar uma precarização 
continuada de suas condições de trabalho e de sua posição social, concomitante à recepção de uma 
literatura educacional e de cursos de atualização - ministrados, em geral, por profissionais das 
universidades ou dela oriundos - que enfatizavam o fracasso do sistema escolar, e dos professores 
em particular, no cumprimento de sua função social.26 

 

O efeito perverso ocorreu devido ao fato da transferência das responsabilidades pelo fracasso - dos 
indivíduos/grupos para a instituição - não ter eliminado, mas se associado à noção meritocrática e 
ao mito do dom; afinal, essas representações continuavam sendo afirmadas por muitos agentes 
envolvidos com a unidade escolar, fossem profissionais da instituição, alunos e/ou pais. Nesse 
contexto, os alunos dos setores populares continuaram, em geral, sendo considerados, por muitos 
agentes, incapazes de assimilarem os conhecimentos veiculados pela escola; ao mesmo tempo, 
essa vai sendo, em um movimento inercial, representada socialmente - e de forma particular entre 



os profissionais do ensino de primeiro e segundo graus - como uma instituição incapaz de cumprir 
seu papel social.27 

 

Temos, portanto, uma situação, no que concerne aos trabalhos sobre as desigualdades escolares, 
em que a pretensa positividade da escola - proclamada nas décadas de 50 e 60 - foi substituída por 
uma negatividade monolítica. Nessa perspectiva se minimizou, na maioria das vezes, a importância  
assumida por essa instituição no quadro de classificação social, assim como o sentido que 
historicamente assumiu - e continua assumindo - para o conjunto dos setores sociais, 
principalmente os mais desprovidos das variadas espécies de capitais28. Na busca de revelar-se a, 
pretensa, essência do aparato escolar ignorou-se seu aspecto fenomênico, considerado 
mistificador. O fato de não ser a instituição equalizadora de oportunidades sociais - de resto, como 
nenhuma outra - não impediu que a escola cumprisse uma função positiva para muitos indivíduos, 
enquanto instrumento mediador para a conquista de novas posições em determinados campos 
sociais29. Na verdade, definiu-se como caráter essencial da escola aquilo que era e é uma de suas 
facetas. E ela é, com efeito, pródiga em facetas - todas, provavelmente, com bases efetivas para 
serem estabelecidas. Mesmo reprodutora, a escola também contribui para um determinado nível de 
(re)classificação social, que seria, talvez, muito mais difícil de conseguir-se sem ela30; e nessa 
contraditoriedade objetiva ela manifesta seu caráter estruturante/estruturado e, aí sim, sua relativa 
autonomia31. 
 
No plano metodológico, por seu turno, a pesquisa educacional dos anos 80 foi marcada pelo 
desenvolvimento de um recorte microestrutural; nesse contexto difundiu-se a microssociologia. 
Instrumento utilizado para a realização de uma análise particular do fenômeno social, ela ganhou 
importância e desenvolveu-se como uma forma de auxiliar, dentre outras coisas, à compreensão 
das práticas e representações desenvolvidas no campo de relações do espaço cotidiano da unidade 
escolar. 
 
De acordo com Forquin (1992), 

“a ressurgência de uma perspectiva  microssociológica estava na origem de uma 
glaciação sociológica da educação, na medida em que permitiu sua liberação de um 
certo número de paradigmas deterministas que a bloqueavam. Sem derrubar as 
teorias da reprodução - porque uma leitura atenta, por exemplo, da obra de Bourdieu 
revela um pensamento infinitamente mais complexo e próximo da prática do que as 
caricaturas que, por vezes, são refutadas - é inegável que seu próprio poder tinha 
levado a um esgotamento dos estudos empíricos, que repensavam eternamente as 
mesmas conclusões, aliás adquiridas de antemão. O renovado interesse pelo estudo 
das interações e negociações entre autores sociais mostrou a riqueza da ‘improvisação 
situacional’, que não pode ficar reduzida a uma simples projeção dos esquemas gerais 
no particular.”32 

 

Aliadas a isso, a crise continuada das explicações e proposições teleológicas, racionais-
causais e universalizantes, associada a uma valorização do espaço escolar em sua 
especificidade também contribuíram para o desenvolvimento dos discursos  centrados 
nos caminhos singulares e/ou localizados de investigação e intervenção. Portanto, a 
microssociologia, nas suas diversas vertentes, se desenvolveu tendo como objetivo 
central - no campo educacional - a descrição e análise dos processos interacionais,  
estabelecidos, durante a década de 80, no interior da escola. As práticas dos agentes 
(ou atores, termo preferencial dos autores identificados com essa vertente) passaram 
a ser objeto de estudo privilegiado. As abordagens qualitativas adquiriram, então, uma 
relevância maior, assim como novas metodologias - derivadas, na maioria das vezes, 
da antropologia - tornaram-se presentes na análise. A etnografia, a história de vida, a 
observação participante passaram a fazer parte do campo conceitual e metodológico 



da Sociologia, estreitando-se - ainda mais - as relações entre os dois campos do saber. 
A pesquisa no campo educacional não fica imune a essas influências. 
 
Na década de 90, a partir da influência de setores da Sociologia Educacional 
Francesa33, iniciou-se no campo educacional brasileiro uma revalorização dos vínculos 
entre as práticas efetivadas no espaço escolar e suas relações com as práticas 
afirmadas em outros espaços sociais. Nessa perspectiva, a questão do fracasso ou do 
sucesso, por exemplo, passou a ser pensada em novos termos. Mais que a busca da 
causa do fenômeno ou da identificação de seu resultado, abriu-se possibilidades para 
um programa de pesquisa que objetiva a apreensão do que M. Nogueira denominou o 
”sistema complexo de relações”  inter e intra-grupais, colocando esse objeto no 

 “quadro de um modo de análise relacional, em que estratégias, comportamentos e 
práticas de cada grupo social face ao mercado escolar [são] percebidos em referência 
a outros tipos de práticas e de significados, ou mesmo sua ausência.”  (M. Nogueira, Id.: 
04). 
 
Nessa perspectiva, algumas dicotomias tradicionais perdem significado, revigorando-se a esperança 
de superação dos limites entre subjetividade/objetividade, micro/macro e 
temporalidade/espacialidade. O rigor científico, o desenvolvimento de um estudo sistemático e 
ordenado do real não se esvai, mas assume um significado compatível com a complexidade das 
relações sociais atualmente estabelecidas e com a falta de referências universais doutrinárias - 
científicas e/ou políticas. O resultado desta produção é muito recente, mas sem dúvida, sua 
abrangência pode revitalizar, dentre outras, a Sociologia da Educação e abrir espaços para novas 
formas de se conceber uma apreensão mais global das práticas exercidas pelos homens e mulheres 
concretos e suas instituições educacionais. 
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