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INFÂNCIA: EDUCAÇÃO E SOCIEDADE

SOCIOLOGIA E A EDUCAÇÃO

A sociologia é uma ciência que tem como proposta 
pensar sobre o homem e a sua interação, produzir co-
nhecimento para pensar o processo social e como fun-
ciona esse processo social, Essa construção da sociedade. 

Sociedade que se faz o tempo todo, que se modi-
fica sem parar. Também surgiu da necessidade de se 
explicar os problemas sociais, as culturas existentes e as 
“diferenças”.

Existem várias teorias que são utilizadas para tor-
nar a sociedade melhor. De que forma como educado-
res podemos contribuir para educação, a educação está 
dentro da sociedade como um todo. Para que as teorias 
vão servir? Como essas teorias nos ajudariam, os teóricos 
servirão para dar embasamento, para pensar na realida-
de atual, como responder certos problemas que estão 
acontecendo.

A proposta do curso da disciplina é a interação, a 
troca. A teoria não serve de nada sendo apenas teoria, 
ela vai deixar de ser teoria quando nós implementarmos 
ela na nossa prática que é construída o tempo todo, no 
dia a dia, a partir da ação de cada um de nós, na prática 
pedagógica, No convívio social, tudo isso e construído e 
reconstruído o tempo todo. 

A proposta é trabalhar alguns problemas educacio-
nais brasileiros e como será feita essa discussão em ou-
tra ótica como um novo olhar. Ex: A democratização das 
escolas brasileira, todos tem acesso da mesma maneira? 
Com a mesma qualidade? Não! Por quê? A gente para e 
pensa porque não é da mesma forma, se questiona do 
porque é diferente?

Devemos ver esse problema luz, embasado em de-
terminadas teorias, mas além das teorias deve haver 
discussões sobre os textos, as matérias que todos estão 
vendo.

- O papel da sociologia na realidade educacional 
brasileira.

- A discussão da realidade dos problemas que afetam 
a educação.

 Outro ponto importante é entender como a socio-
logia passa a fazer parte da realidade da educação bra-
sileira, do currículo, dos cursos, tendo em vista sempre 
a democratização do ensino e da sociedade. Durante as 
aulas será visto como se deu o processo de construção 
da sociologia como ciência fundamental para se pensar 
em educação hoje, esse processo foi se construindo a 
partir de alguns autores como:

- Auguste Comte
- Émile Durkheim
- Karl Marx
- Max Weber

Esses autores trazem alguns conceitos como: poder, 
status, mobilidade, interação e outros mais.

A sociologia nasce enquanto ciência como uma ten-
tativa de explicar as mudanças sociais, num momento de 
grandes mudanças sociais, marcado pela Revolução In-
dustrial, Revolução Francesa e a Formação dos Estados 
Nacionais, a chamada Modernidade.1

SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO 

A Sociologia da educação é uma ciência produtora 
de conhecimentos específicos que levam a discussão da 
democratização e do papel do ensino, promovendo uma 
reflexão sobre a sociedade e seus problemas relaciona-
dos à educação. Seu papel é investigar a escola enquanto 
instituição social, analisando os processos sociais envol-
vidos, todas as mudanças ocorridas em nossa sociedade, 
trouxeram mudanças para a educação.  

As teorias sociológicas fornecem alguns conceitos 
que servirão de embasamento teórico também para a 
sociologia da educação. [...] sociologia é uma disciplina 
potencialmente humanista porquanto pode aumentar a 
área de escolha que os homens têm sobre suas ações. Ela 
lhes permite localizar as fontes a que devem recorrer se 
quiserem mudar as coisas, e os meios necessários, dan-
do ao homem, dessa forma, uma base científica potencial 
para ação, reforçando-o, em vez de constrangê-lo numa 
camisa de força do determinismo. (COULSON; RIDDELL, 
1979, p. 123). 

Os primeiros grandes sociólogos: a educação 
como tema e objeto de estudo

Entende-se educação como um caminho para pro-
piciar o pleno desenvolvimento da personalidade, das 
aptidões e das potencialidades, tendo como fim último 
o exercício pleno da cidadania. De acordo com Tedes-
co (2004, p. 34), educação [...] é mais do que apenas a 
transmissão de conhecimentos e a aquisição de compe-
tências valorizadas no mercado. Envolve valores, forja o 
caráter, oferece orientações, cria um horizonte de senti-
dos compartilhados, em suma, introduz as pessoas numa 
ordem moral. Por isso mesmo, também deve dar conta 
das transformações que experimenta o contexto cultural 
imediato em que se desenvolvem as tarefas formativas, 
ou seja, o contexto de sentidos e significados que permi-
te que os sistemas educacionais funcionem como meio 
de transmissão e integração culturais.

De acordo com Lakatos (1979, p. 23), a sociologia 
da educação “examina o campo, a estrutura e o fun-
cionamento da escola como instituição social e anali-
sa os processos sociológicos envolvidos na instituição 
educacional”. 

Auguste comte:

Foi Auguste Comte (1798-1857) quem deu o primei-
ro passo e a quem é atribuído o uso, pela primeira vez, da 
palavra sociologia. É de Comte também a preocupação 
de dotar a sociologia de um método, preferencialmen-
te alguma coisa bem parecida com os métodos usados 
pelas ciências naturais, para que não restassem dúvidas 
1  Fonte: www.pedagogiaonlineead.blogspot.com.br – Texto 
adaptado de Carlos Adriano
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sobre o fato de ser ela uma ciência – a física social, como 
ele a definia inicialmente. Acreditava ser necessário que 
fossem elaboradas leis do desenvolvimento social, isto 
é, leis que deveriam ser seguidas para que a vida em so-
ciedade fosse possível. Essa maneira de ver a sociedade 
(como alguma coisa passível de ser controlada apenas 
por normas, regras e leis) e a sociologia (como a ciên-
cia que se encarregaria de fornecer os instrumentos para 
isso), se dá no contexto do Positivismo. Comte priorizou 
a noção de consenso, que se apoiaria em ideias e crenças 
comuns, se não a todos, ao menos à maioria da socieda-
de, e na supremacia do todo sobre as partes. 

Èmile Durkheim

Durkheim analisou as estruturas e instituições so-
ciais, bem como as relações entre o indivíduo e a so-
ciedade, analisando as novas relações de poder que se 
configuravam na Europa da sua época. Via a educação 
como um processo contínuo e como um caminho em 
direção à ordem e à estabilidade, conforme determina-
dos valores éticos fossem passados. Dizia também que 
a sociedade é mais do que a soma de seus membros e 
que, portanto, deveriam ser analisadas suas interações e 
o sistema que daí se originaria. Enfatiza em sua obra que 
o comportamento dos grupos sociais não pode ser redu-
zido ao comportamento dos indivíduos que fazem parte 
desse grupo. Parte da noção de fato social, isto é, a ma-
neira de pensar, agir e sentir de um grupo social, enten-
dendo a sociedade como um conjunto de fatos sociais 
que só poderiam ser estudados se fossem tratados como 
coisas. Caracterizou o fato social como sendo comum a 
todos os membros da sociedade ou à sua maioria (prin-
cípio da generalidade); externo ao indivíduo, isto é, que 
existe independentemente da sua vontade (princípio da 
exterioridade); coercitivo, uma vez que acaba por pres-
sionar os indivíduos para que sigam o comportamento 
esperado, estabelecido como sendo o padrão (princípio 
da coercitividade). Daí a possibilidade concreta que Dur-
kheim percebeu de se poder tratar o fato social como 
“coisa”. Distingue dois tipos de sociedades, pautadas no 
que chamou de solidariedade mecânica e solidarieda-
de orgânica, dependendo da intensidade dos laços que 
unem os indivíduos. Para ele, [...] as sociedades antigas 
apresentavam a divisão do trabalho fundamentada na 
solidariedade mecânica. Nesta, cada indivíduo conseguia 
realizar um conjunto de atividades [...] onde havia um 
pequeno número de habitantes e certa semelhança de 
funções [...] permitindo a um indivíduo ou a outro execu-
tar tais ou quais tarefas devido à aproximação entre elas. 
(VIEIRA, 1996, p. 53). A sociologia da educação para Dur-
kheim, seria um esforço [...] no sentido de refletir sobre 
os processos da ação educativa no intento de conhecê-
-los, explicá-los e exprimir a sua natureza, o que deve ser 
acompanhado pela observação histórica do seu processo 
evolutivo [...] e, tendo por base o conhecimento científico 
da sociedade e da educação, é possível encontrar cami-
nhos para a tomada de decisões ou as reformas sociais. 
(TURA, 2002, p. 39) 

Karl Marx (1818-1883) vê a sociedade como um todo 
composto de várias partes, como a economia, a política 

e as ideias (a cultura). Mas, para ele, a economia seria a 
base de toda a organização social e as explicações para 
os fenômenos sociais viriam do aprofundamento da aná-
lise econômica. Marx pensou de forma crítica sobre o Es-
tado, que de alguma forma legitimaria a apropriação por 
uma minoria dos meios de produção, com o objetivo de 
explorar a força de trabalho do proletariado, classe que 
para Marx seria a classe revolucionária. Mas, para tanto, a 
classe operária deveria conhecer a si mesma em termos 
teóricos, ao mesmo tempo em que implementaria uma 
prática social que seria reflexo dessas escolhas conscien-
tes. Parte da premissa de que é em torno da produção 
que a sociedade se organiza, sendo o homem o sujeito 
de sua própria história, a partir do trabalho e das ativi-
dades criativas que desenvolve. É pelo trabalho, segundo 
Marx, que o homem se constrói e é em torno da produ-
ção que toda a sociedade se organiza as condições de 
trabalho são determinantes. Entretanto, para que a trans-
formação se realize, a partir da atuação do proletariado, 
é preciso que a prática seja orientada pela teoria. Daí a 
importância da sociologia para Marx. 

De acordo com Costa (2005, p. 125), [...] Para Marx, a 
sociedade é constituída de relações de conflito e é de sua 
dinâmica que surge a mudança social. Fenômenos como 
luta, contradição, revolução e exploração são constituin-
tes dos diversos momentos históricos e não disfunções 
sociais. A noção de classe social é fundamental na análise 
que Marx faz dos problemas oriundos, a seu ver, da nova 
ordem instaurada pelo capitalismo, pautada, segundo 
ele, na exploração da força de trabalho (classe dominan-
te – a burguesia – sobre classe dominada – o proletaria-
do). Para ele, a mudança social estaria relacionada com 
a luta de classes e os estudos sociológicos deveriam ter 
como objetivo a transformação social, que só acontece-
ria a partir da destruição do capitalismo e sua substitui-
ção pelo socialismo. 

O materialismo-dialético propõe exatamente que 
sempre se procure perceber que de um embate, de um 
conflito, sempre surge alguma coisa nova e diferente 
daquelas que o originaram. A maneira como as forças 
produtivas e as relações de trabalho estão organizadas é 
o que mostraria como a sociedade se estrutura, uma vez 
que as forças produtivas compõem o que ele chamou 
de condições materiais de existência, constituindo-se nas 
mais importantes formas de relações humanas. 

Diante de tudo isso, não é difícil imaginar como Marx 
via o processo educativo. Não acreditava na ideia de que 
a educação poderia ser a atividade que seria capaz de 
promover por si mesma a transformação que a sociedade 
necessitaria, segundo seu ponto de vista, [...] a atividade 
do educador era parte do sistema e, portanto, não podia 
encaminhar a superação efetiva do modo de produção 
entendido como um todo. O educador não deveria nun-
ca ser visto como um sujeito capaz de se sobrepor à sua 
sociedade e capaz de encaminhar a revolução e a criação 
de um novo sistema. A atividade do educador tem seus 
limites, porém, é atividade humana, é práxis. É interven-
ção subjetiva na dinâmica pela qual a sociedade existe 
se transformando. Contribui, portanto, em certa medida, 
para o fazer-se da história. 
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