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Em Junho, no decurso do XVII Congresso 
Mundial de Sociologia, realizado em 
Gotemburgo, Michael Young brindou-nos com 
uma inspiradora reflexão sobre o passado, 
presente e futuro da Sociologia da Educação. 

Segundo o autor, um dos decanos da nossa 
disciplina, esta conheceu um auge de 
reconhecimento público, em particular, no 
campo político-educativo, nos anos 60 e 70, 
quando mostrou que a igualdade de 
oportunidades postulada pelas democracias 
modernas contrastava com as profundas 
desigualdades de resultados entre classes 
sociais, áreas geográficas ou grupos étnicos. 
Estes estudos valeram-lhe um lugar de 
destaque, tanto no campo sociológico, como 
na formação de professores e, em certos 
casos, situaram-na na esfera de influência das 
decisões políticas.  

Sem que as desigualdades educativas se 
tenham dissipado, a ideia de que a escola se 
organizava segundo um arbítrio cultural e que, 
portanto, os conteúdos e métodos escolares 
são, de certa forma, “arbitrários” contribuiu 
também, passado este período de fulgor 
analítico, para que, a partir dos anos 80, tanto 
a administração educativa como a formação 
de professores relegassem a disciplina para 
uma posição secundária, enfocando-se em 
questões mais técnicas e “consumindo-se” 

num confronto voraz entre pressões do campo 
económico (tanto ideológicas como 
financeiras) e posições do campo pedagógico 
(quer discursivas quer estatutárias). 

A Sociologia da Educação continuou a 
desenvolver-se, mas com uma capacidade 
penetração mais reduzida nos demais campos 
de poder, não deixando a violência dos 
referidos confrontos de gerar também 
ressonâncias e fricções no nosso campo 
disciplinar.  

Com a devida decalage temporal, pois tanto a 
Sociologia como a expansão educativa se 
desenvolveram em Portugal, alguns anos mais 
tarde, este quadro poderá não estar tão 
distante da nossa realidade. 

Segundo Young, urge que os sociólogos da 
educação (re)encontrem “senhas” de entrada 
nos novos espaços públicos em que se 
interpreta e intervém nos contextos 
educativos. Isto implica, dos especialistas do 
campo, imaginação e audácia para criar novos 
olhares e discursos, mas também 
convergência em algumas questões centrais. 

Trata-se de um desafio importante para cada 
um de nós e para a secção de Sociologia da 
Educação da APS, no seu conjunto. 

Na newsletter deste mês, fazemos um curto 
balanço do II Colóquio Luso-Brasileiro de 
Sociologia da Educação, realizado este mês em 
Portalegre, damos a conhecer uma tese de 
mestrado defendida na FCSH-UNL e 
informamos ainda sobre publicações recentes 
e encontros próximos, no nosso campo 
científico. 

Além da vitalidade do campo demonstrada 
pela diversidade de temas e formatos, não 
deixa de ser interessante notar a importância 
que a relação entre espaço e desigualdades 
desempenha nestas várias propostas. Em 
sentidos e escalas diversas, os modos de 
“habitar” a escola, os territórios educativos ou 
o “brain drain” remetem-nos para uma 
dialéctica entre geografia e educação que, 
longe de estar superada, como fariam supor as 
noções mais ingénuas da globalização, aquire 
hoje novos contornos e significados, palco de 
lutar emergentes de poder. 
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Destaque 

 

A Sociologia da Educação sob o 
olhar cruzado de investigadores 
portugueses e brasileiros 
 

Por Ana Matias Diogo [Univ. Açores] 

adiogo@uac.pt 

 

 

O II Colóquio Luso-Brasileiro de Sociologia da 
Educação, que decorreu recentemente (8 a 10 
de Setembro), voltou a juntar investigadores 
portugueses e brasileiros, desta vez, do lado 
de cá do Atlântico, na Escola Superior de 
Educação do Instituto Politécnico de 
Portalegre, para reflectirem sobre novas e 
velhas questões em torno da escola e das suas 
margens.  

As desigualdades na escola, uma velha e 
central questão da sociologia da educação, 
atravessaram uma grande parte das 
comunicações que contribuíram para 
evidenciar a actualidade do tema. Para além 
de reconhecerem que as desigualdades têm 
vindo a reconfigurar-se, havendo necessidade 
de reinventar as abordagens teóricas e 
metodológicas, os trabalhos deram conta de 
estudos empíricos que descortinaram algumas 
das dimensões que essa reconfiguração vem 
assumindo: a pluralidade e reversibilidade de 
percursos no ensino superior; as estratégias 
de internacionalização dos estudos; a 
concorrência entre escolas em territórios 
segmentados; a construção da ordem escolar 
e os TEIP; as trajectórias escolares das 
minorias étnicas; as relações de género na 
escola; os usos das TIC na escola e na família; 
ou a aprendizagem ao longo da vida e as 
novas oportunidades de formação de adultos. 

Uma outra ideia forte, que perpassou no 
colóquio, é que deste processo de 
reconfiguração resulta uma escola marcada 

pela pluralidade: dos públicos que a procuram; 
dos profissionais que a compõem e a moldam;  
das escolhas a fazer; dos percursos produzidos 
no seu interior; das formas de habitar a 
escola; e das formas de ser jovem e 
estudante. E que a gestão destas pluralidades 
é realizada pelos indivíduos (nomeadamente, 
os alunos/jovens, os actores privilegiados nas 
reflexões realizadas), de forma singular, 
contribuindo para a  produção das suas 
singularidades, num processo não isento de 
tensões. 

Subordinado ao tema Habitar a escola e as 
suas margens: Geografias plurais em 
confronto, este II Colóquio de Sociologia da 
Educação voltou a colocar a escola no centro 
das geografias analisadas, como é tradição na 
sociologia da educação, sem, no entanto, 
serem esquecidos alguns dos contextos que se 
situam nas suas margens, como a família, o 
bairro ou a cidade. O cruzamento 
interdisciplinar, particularmente com a 
sociologia da juventude e a sociologia da 
família, permitiu este abrir de horizontes na 
análise sociológica da educação. 

Do conjunto dos trabalhos apresentados, na 
sua maioria centrados nos jovens e/ou nos 
ensinos secundário ou superior, fica a ideia 
que a democratização do ensino deslocou para 
cima as grandes questões colocadas pela 
escola na contemporaneidade, deixando na 
margem da reflexão sociológica os níveis de 
ensino iniciais. Sendo notória uma extensão 
das problemáticas, a jusante, sobre a 
formação de adultos, não encontrámos 
paralelo numa extensão, a montante, sobre o 
ensino pré-escolar e/ou a infância. 

Numa nota final, é de referir a multiplicidade 
de abordagens metodológicas dos estudos 
apresentados, frequentemente cruzando 
metodologias quantitativas e qualitativas, e 
evidenciando a reinvenção de métodos (por 
exemplo, retratos sociológicos ou análise de 
páginas da Internet) que a investigação da 
escola e das suas margens em processo de 
reconfiguração vem exigir. 
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Investigação 

Brain Drain: Oportunidade ou 
Ameaça? 
Migrantes Universitários, Redes Globais e 
Retorno Social do Investimento Educativo em 
Cabo Verde 

Por Arlinda Cabral [FCSH-UNL] 
Arlinda.cabral@adm.unicv.edu.cv 

 

Inicialmente, o brain drain significava a 
preocupação com o fluxo de pessoas 
qualificadas entre países desenvolvidos, 
principalmente da Europa para os Estados 
Unidos da América. Posteriormente, foi 
alargado para englobar a saída de recursos 
humanos qualificados (como profissionais e 
cientistas) de países em desenvolvimento para 
países desenvolvidos. Actualmente, o brain 
drain é entendido como a transferência de 
capital humano, medido pelo indicador do 
nível de escolaridade atingido, traduzindo-se 
como «a migração de indivíduos com um curso 
superior, tradicionalmente de países menos 
desenvolvidos, para os mais desenvolvidos» 
(Góis e Marques, 2007:34), numa perspectiva 
mais alargada, que inclui os estudantes que se 
deslocam para a formação universitária no 
exterior e que não regressam. 

 

 

 

 

Entre 1990 e 2000, o número de migrantes 
altamente qualificados nos países da OCDE 
aumentou 64% e a região africana foi a que 

registou a maior saída destes migrantes, 
correspondente a 113%, de acordo com 
Docquier, Lohest e Marfouk (2006), o que se 
destaca, tendo em conta a escassez de 
recursos humanos qualificados na região. 
Vários teóricos e investigadores de diferentes 
organizações internacionais e os Governos dos 
países afectados pelo brain drain têm prestado 
particular atenção a esta situação, na medida 
em que pode inviabilizar o processo de 
desenvolvimento dos países.  

Recentemente, a emergência da categoria de 
migrantes universitários volta a chamar a 
atenção para a África Subsariana, que regista 
a taxa mais alta de saída de estudantes para a 
formação superior no exterior, correspondente 
a 5,9%, que equivale, aproximadamente, a 
três vezes a média global (UNESCO, 2006). 
Esta situação coloca em realce a necessidade 
de se analisar a relação entre a saída para a 
frequência universitária e o brain drain, em 
particular o nexo entre os países em 
desenvolvimento da África Subsariana, os 
quais têm as maiores taxas de brain drain e os 
que têm as maiores taxas de estudantes 
universitários no exterior. 

De acordo com os dados do Banco Mundial 
(2006), a taxa de retorno dos estudantes 
universitários tem rondado os 33%, o que 
representa uma hemorragia expressiva de 
quadros capacitados, que são necessários ao 
crescimento e desenvolvimento do país. 

Mas esta situação apresenta complexidades, 
na medida em que o não regresso pode ter 
como causas diferentes factores. De acordo 
com a literatura tradicional, o brain drain 
representa uma perda significativa de recursos 
humanos e um constrangimento para o 
progresso económico dos países em 
desenvolvimento (Beine, Docquier e Rapoport, 
2006). Nesta perspectiva, o não regresso 
deve-se aos países desenvolvidos que têm 
falta de recursos humanos qualificados e 
apropriam-se do investimento feito pelos 
países em desenvolvimento, ao impulsionarem 
a migração do pessoal altamente qualificado 
desses países, em detrimento dos migrantes 
indiferenciados. Mas de acordo com a nova 
literatura, o brain drain deve-se à incapacidade 
de os Estados responderem às aspirações e 
necessidades dos quadros altamente 
qualificados, quer a nível de perspectivas de 
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emprego, quer em termos económicos, que 
condicionam o seu bem-estar e realização 
(Docquier, Lohest e Marfouk, 2006). Segundo 
a literatura africana emergente, «o brain drain 
está a roubar o futuro ao continente» (Ndulu, 
2004:1), colocando em causa os esforços que 
têm sido feitos, assim como as ajudas ao 
desenvolvimento da região assumidas por 
diversos países. Nesta abordagem, as 
principais causas consistem na pressão 
económica e demográfica, no risco da 
marginalização e obsolescência profissional e 
na ausência de incentivos complementares 
para a prática profissional. 

Com o estudo intitulado «Brain drain: 
oportunidade ou ameaça? Universitários 
migrantes, redes globais e retorno social do 
investimento educativo em Cabo Verde» 
pretendeu-se analisar os fluxos migratórios 
dos universitários cabo-verdianos, perante os 
objectivos estipulados pelo Governo para o 
desenvolvimento do País. Considerando a ideia 
de que tem sido feito um considerável 
investimento na qualificação de recursos 
humanos em Cabo Verde que não tem tido o 
retorno social esperado, partindo da taxa de 
brain drain de 67,5% apontada pelo Banco 
Mundial (2006), procurou-se analisar este 
movimento associado aos estudantes 
universitários de Cabo Verde, o que implicou 
identificar esses fluxos: quantos estudantes 
têm saído para frequentar formação superior 
no exterior do país e para que países, quem 
tem financiado a formação destes estudantes, 
quantos estudantes têm regressado, de que 
países e formados maioritariamente em que 
áreas. 
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Como colaborar com a 
newsletter? 

Sem qualquer ambição de exaustividade, a 
newsletter é um espaço criado pelos e para os 
associados, pelo que é fundamental a sua 
colaboração, na divulgação de informações 
que lhe pareçam relevantes, sobre tendências, 
debates, pesquisas, eventos, novidades 
editoriais, etc. Envie-nos o seu contributo para 
educacao@aps.pt. 
 
Ficha técnica 

Esta newsletter é editada pela coordenação da 
Secção de Sociologia da Educação da 
Associação Portuguesa de Sociologia 
(www.aps.pt), com o objectivo de fomentar a 
comunicação, cooperação e participação entre 
os sociólogos da educação portugueses. A 
secção constituiu-se em 2009 e é composta, 
actualmente, por 151 associados. 
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Notícias 

 

Escolhas Escolares em debate  
Dia 1 de Outubro, no Anfiteatro Adérito Sedas 
Nunes, no ICS-UL (Lisboa), realiza-se o 
Seminário Internacional O Futuro em 
Aberto: Incertezas e Riscos nas Escolhas 
Escolares. (ver info completa na newsletter n. 
2). 

 

A Educação Europeia em Cascais 

Entre 1 e 2 de Outubro, em Cascais, terá lugar 
a mid-term conference da RESEARCH 
NETWORK 27 da European Sociological 
Association. Esta rede está centrada no 
desenvolvimento das sociedades do sul da 
Europa e incluirá uma mesa dedicada ao tema 
"Educação e Integração Social". 

 

 

Colóquio A Educação na República 
O Instituto de Educação da Universidade do 
Minho organiza o encontro A Educação na 
República: Passado, Presente e Futuro, nos 
dias 22 e 23 de Outubro, integrado nas 
comemorações do centenário da república (ver 
info completa na newsletter n. 2). 

 

 

Crítica da livre escolha 

Acaba de ser publicada (9 de Setembro)  a 
obra ÉCOLE: LES PIÈGES DE LA 
CONCURRENCE COMPRENDRE LE DECLIN DE 
L'ECOLE FRANÇAISE, coordenada por Sylvain 
Broccolichi, Choukri Ben Ayed e Daniele 
Trancart, que reúne uma série de análises 
históricas, estatísticas e sociológicas que 
demonstram os perigos da política francesa 
recente de incentivar a livre escolha da escola 
pelas familias e, por conseguinte, geram uma 
clivagem socio-económica cada vez maior 
entre estabelecimentos de ensino. 

Simpósio Organizacão escolar 
O Departamento de Educação da Universidade 
de Aveiro acolhe, nesta cidade, o VI Simpósio 
sobre Organização e Gestão Escolar e 
dedicado ao tema A emergência do director da 
escola: questões políticas e organizacionais", 
nos dias 25 e 26 de Outubro de 2010 (toda a 
info em: www2.dce.ua.pt/visimposiooge/).    

 

Um estado da arte 
Estará nas bancas, a partir de Outubro de 
2010, a colectanea Tendencias e Controvérsias 
em Sociologia da Educação, organizada por 
Pedro Abrantes e editada pela Mundos Sociais. 
Esta obra reúne contributos de um conjunto 
de autores portugueses sobre este campo 
disciplinar, a partir do encontro Contextos 
Educativos na Sociedade Contemporanea, 
realizado em Lisboa em Janeiro de 2009.  

 

SocEd2: envio de propostas 
Recordamos que, nos dias 27 e 28 de Janeiro, 
no Porto, iremos celebrar o II encontro de 
Sociologia da Educação, desta vez dedicado ao 
tema Educação, Territórios e (Des)Igualdades 
e organizado pelo Instituto de Sociologia do 
Porto (ver newsletter anterior). Todos os 
interessados em apresentar uma comunicação 
no encontro deviam enviar uma proposta 
(título, resumo até 250 palavras, nome 
completo, instituição, endereço electrónico e 
contacto telefónico), até 30 de Outubro, 
para encontrosoced2011@gmail.com.  

 

 


