
Saragoça, José (2013). A educação como instituição. O caso particular da escola. In Maria Manuel Serrano (org.), Um retrato das 

Instituições Sociais na Sociedade Contemporânea. Évora: Universidade de Évora [ISBN: 978-989-96532-3-8] (no prelo). 

 

A educação como instituição. O caso particular da escola 

 

José Saragoça
1
 

 

 

Resumo 

Estudar as instituições sociais é procurar compreender os mecanismos através dos quais as 

sociedades se perpetuam, dado que elas respeitam a práticas sociais que perduram através do 

tempo mediante a adesão que encontram na maioria dos membros da sociedade. 
Neste texto não acentuamos a evolução histórica da instituição educativa. Preferimos centrar a 
análise nas formas como a instituição educativa, particularmente sob a forma escolar, responde 

às necessidades dos indivíduos ou dos coletivos. Assim, adotamos uma perspetiva 

essencialmente funcionalista do estudo das instituições, na medida em que ocupamo-nos 
particularmente das funções que a educação escolar cumpre nas sociedades em que esta se 

instituiu como um dos agentes educativos, porventura o mais importante da contemporaneidade. 

As funções da escola, várias e de tipologia diversa, são interpretadas diferentemente consoante 

os autores, as teorias sociológicas e os paradigmas da sociologia. Porém, não foi nossa intenção 
estruturar a análise das funções da educação (escolar) a partir das teorias sociológicas e/ou dos 

seus autores. Essas referências foram integradas na análise de per si, de cada uma das funções 

sociais da educação.    
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1. A natureza institucional da educação 

O conceito de instituição é fundamental na análise sociológica. Ele tem um significado 

preciso, muitas vezes distante do que é usado a nível de senso comum. Em sentido 

sociológico, podemos considerar uma instituição como um conjunto de regras e 

procedimentos padronizados que são reconhecidos, valorizados e sancionados pela 

sociedade ou por um coletivo para o qual possuem enorme valor social.  
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