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La historia de I'educació ha estat recentment caracteritzada com un es
pai debatut i canviant (Aldrich, 2000), I aixo, en les seves relacions tant 
amb la historia com amb I'educació, El seu doble rostre, a més, com a dis
ciplina académica i com a camp d'investigació o estudi obliga, d'una ban
da, a distingir entre els professors d'aquesta disciplina i els investigadors 
en aquest camp -professors de la disciplina, evidentment, pero també 
d'historia en general, d'histories sectorials com la de I'economia, el dret o 
la ciéncia, professors d'ensenyaments no universitaris, investigadors no 
adscrits a departaments universitaris com inspectors i administradors de 
I'educació, etc,-, i, de I'altra, a donar compte de I'evolució diferent deis 
dos aspectes si no de les tensions que hi ha entre ells, En aquest breu text 
intentaré exposar, en relació amb el segle XX, quines han estat aquesta 
evolució i aquestes tensions, 

Génesi i consolidació de la historia de I'educació 
com a disciplina académica i camp d'estudi 

La historia de I'educació com a disciplina académica i camp d'investi
gació va néixer, no cal dir-ho, a l'Alemanya del segle XIX gracies a la con
fluéncia en el temps de la constitució de la pedagogia com a disciplina 
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universitaria, de la creació i difusió deis seminaris de forrnació de mestres, 
del desenvolupament de la historia com a disciplina ciertífica i de I'interés 
del món académic alemany per I'antiguitat classica. La independització 
progressiva, a Alemanya, de la historia de I'educació res:::>ecte de la peda
gogia en la producció de manuals i tractats a partir deis anys trenta i qua
ranta del segle esmentat (Pereyra, 1981; Tiana, 1988), E.ixí com el seu alt 
nivell d'institucionalització académica i científica en els anys finals d'aquest 
segle -observable, per exemple, en la publicació de bibliografies i reper
toris de fonts i textos, així com en I'existéncia d'una societat d'historia de 
I'educació amb la seva revista corresponent-, expliquer el paper «quan
titativament i qualitativament» dominant de la historiografia educativa ale
manya en la «producció europea» anterior a la Primera Guerra Mundial 
(Compére, 1995: 14). 

La influéncia de la historiografia alemanya en altres )a'¡'sos, juntament 
amb el seu establiment amb vista a la formació de mestre·; i professors, se
ria, efectivament, un deis trets característics d'aquesta fas n de génesi i con
solidació de la disciplina, que tindria Iloc, sobretot, en les últimes décades 
del segle XIX i en les primeres del XX. A Fran<;a, per exemple, la introduc
ció de la historia de I'educació en el pla d'estudis de les escoles normals 
tindria Iloc el 1881 (Caspard, 1984) i, a Espanya, el 1898 (Molero, 2000). A 
Anglaterra, la disciplina s'establiria, a instancies governémentals, a partir 
del 1890 als teacher training calleges, especialment per a la formació de 
professors d'ensenyament secundari (Barnard, 1989; Alcrich, 2000), i als 
Estats Units apareixeria també com una matéria habitual, j2 a les últimes dé
cades del XIX, en el currículum deis teacher's calleges (Chambliss, 1979; 
Brickman, 1979). Tot aix6, juntament amb la creació deis rnuseus pedag6-
gics -a Fran<;a el 1879 i a Espanya el 1882- i la publica::ió de manuals i 
diccionaris com el de Buisson a Fran<;a, faria possible un clima que justifi
ca que Durkheim, en I'obertura el 1904 d'un curs a la Sort)ona sobre I'evo
lució pedag6gica a Franr;:a, iniciés aquest curs amb una ercesa defensa de 
l' «interés pedag6gic del tema» i de la seva necessitat per als professors de 
I'ensenyament secundari, i arribé s fins i tot a dir que «unE hist6ria de I'en
senyament» era <<la millor de les pedagogies» (Durkheim, 1982: 34). 

L'abundant publicació de manuals per a la formació deis futurs mestres 
i professors seria un deis trets característics de la histor'a de I'educació 
com a disciplina académica en el primer ter<; del segle ><,x. Uns manuals 
que són deutors, en gran part, deis publicats al segle >:IX per Karl von 
Raumer (1843-1854) i Karl Schmid (1884-1092) a Aleman:ra, i per Gabriel 
Compayré (1883) a Fran<;a, i que se centren, quasi exclllsivament, en la 
vida i les obres deis grans pedagogs, la hist6ria de les institucions educa
tives més rellevants, i els fets i les disposicions més desta::ats de la hist6-
ria de I'educació de cada país. Independentment d'aix6, en els primers de
cennis del segle XX destaquen, als Estats Units, I'obra de Flaul Monroe des 
de la seva catedra d'Hist6ria de l'Educació al Teacher's College de la Uni
versitat de Colúmbia, i, a Anglaterra, les obres de John W. Adamson i Fos
ter Watson. La Cyclapedía af Educatían (1911) de Paul Momoe, en cinc vo-
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lums, seria considerada la replica del Oictionnaire de pédagogie de Buis
son, que aquell mateix any oferia una nova i més completa edició amplia
da. La seva contribució a la manualística d'aquests anys seria Text Book in 
the History of Education (1905), text tradu'lt al castella per Maria de Maeztu, 
editat a Espanya, en dos toms, per La Lectura el 1918-19, i qualificat anys 
més tard per Cubberley (1920: 2) com ,<la nostra historia de I'educació més 
completa i erudita» del seu temps. L'obra de John W. Adamson ofereix una 
doble faceta com a professor del King's College de Londres i com a as
ses sor de la Cambrigde University Press. De la primera destaquen Pione
ers of Modern Education, 1600-1700 (1905), A Short History of Education 
(1919) i, sobretot, Eng!ish Education, 1789-1902 (1930). En la seva segona 
faceta, com a assessor editorial, va promoure la publicació d'un bon nom
bre de Ilibres sobre la historia de I'educació a Anglaterra i en altres pa.'lsos 
europeus, i també edicions d'antologies i textos d'autors classics com Co
meni, Erasme, Vives, Milton, Locke, Froebel i Rousseau. L'obra de Foster 
Watson, interessat i expert en la figura de Vives, ofereix també estudis re
Ilevants i, sobretot, I'edició de l'Encyc!opedia and Oictionary of Education 
(1921-1922), una obra en quatre volums que constitueix la replica anglesa 
deis ja esmentats diccionaris o enciclopédies de Buisson i Monroe. 

Seria als Estats Units, als anys vint i quaranta, en el context d'una am
plia «florescencia» de la historia de I'educació (Barnard, 1989: 112), i des
prés o al costat de I'aparició d'una serie de manuals escrits per professors 
d'hist6ria de I'educacióper a I'ensenyament d'aquesta disciplina en insti
tucions universitaries de formació de professors, quan comengarien a pu
blicar-se alguns manuals que implicaven una clara renovació metodologi
ca i científica. Fins a la publicació de The History of Education. Educatio
na! Practice and Progress Considered as a Phase of the Oeve!opment and 
Spread of Western Civi!ization, d'E.P. Cubberley, el 1920, els manuals deis 
Estats Units disponibles eren més una historia del pensament o idees pe
dagogiques, de valor desigual, que una historia de I'educació que tractés, 
també, les institucions, la política educativa i la historia del currículum. El 
manual de Cubberley no només incorporava aquests aspectes sinó que 
feia referencies constants a les fonts, oferia un esquema didactic ciar i 
acompanyava el conjunt amb mapes, diagrames, estadístiques i il'lustra
cions. Com ell mateix deia en el proleg de la seva obra, ja hi havia prou 
histories de les teories educatives. El que havia intentat fer era «una histo
ria del progrés, la practica i I'organització de I'educació» i donar a aques
ta historia «el seu Iloc adequat com a fase de la historia del desenvolupa
ment i la difusió de la nostra civilització occidental» (Cubberley, 1920: VIII). 

Els manuals de J.S. Brubacher i R.F. Butts, publicats a la decada deis 
quaranta, ja oferien una orientació que era el preludi del període posterior. 
A History of the Prob!ems of Education (1947), de Brubacher, trencava I'es
quema tradicional de vida i obres per adoptar una visió historica de temes 
o qüestions basiques com objectius de I'educació, política i educació, psi
cologia de I'educació, continguts i metodes d'ensenyament, educació mo
ral i religiosa, educació formal i informal, educació elemental, secundaria i 
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superior, formació del professorat, ensenyament públic i privat, administra
ció i supervisió educativa, i progrés i escola. Per la seva ::landa, A Cultural 
History of Education (1947), de Butts, oferia una analisi h istorica de les re
lacions de I'educació amb les force s culturals, intel'lectuals, socials, políti
ques i economiques, i destacava, en cada etapa historica, el paper cultu
ral desenvolupat per I'educació a través de les institucions educatives, el 
currículum i els métodes d'ensenyament. Finalment, el 1949 es va publicar 
la Guide to Research in Educational History de W. W. Brickman, reimpresa, 
amb addicions, el 1979, que va constituir un text indispensable per a tots 
els que volien dedicar-se a la docéncia i la investigació hstoricoeducativa, 
i que mostrava, en I'estructura, els temes i la informació subministrada, I'alt 
nivell de consolidació, als Estats Units, de la historia de 'educació com a 
disciplina académica i com a camp d'investigació científi:::a. 

L'origen institucional de la historia de I'educació a Espanya com a dis
ciplina académica es produeix, com ja s'ha dit, quan el 1898 queda inclo
sa, amb la denominació d'Historia de la Pedagogia, en el :::urs superior per 
a I'obtenció del grau de mestre normal. La seva generalització a tots els 
aspirants al magisteri primari es va produir en el pla del 1 )14, data en qué 
la Historia de la Pedagogia figurava ja com a assignatura i'1dependent, des 
de I'any anterior, en el pla d'estudis de l'Escola Superior ele Magisteri. Des 
d'aquí, el 1932 passaria a la recentment creada Secció ele Pedagogia de 
la Universitat Complutense, i se n'encarregaria Luis de 2.ulueta, i el 1933 
passaria la secció homonima de la Universitat de Barcelora, en aquest cas 
a carrec de Joaquim Xirau. Tot aixo va afavorir, com ja ha'/ia passat i esta
va passant en altres pa'lsos, la traducció de manuals e:,trangers -conti
nuant la tradició procedent deis anys finals del segle XIX amb la publica
ció de les obres de Paroz (1887), Hailman (1894) i CompEtyré (1896)- i I'a
parició de manuals d'escas valor -amb algunes excepcions, com les d'A
lejandro de Tudela (1909) o Vicente Pertusa i Antonio Gil Muñiz (1922)
que fins i tot, de vegades, transcrivien literalment d'altres textos estrangers 
(Molero, 2000). Seria més aviat en els camps de la investiqació, de les tra
duccions d'autors classics o de la publicació de bibliogra'ies, col'leccions 
de textos i documents i diccionaris, on destacarien Rufino Blanco, Lorenzo 
Luzuriaga, Domingo Barnés i Luis de Zulueta, entre d'altre:" i obres com el 
Diccionario de Pedagogía, de l'Editorial Labor, publicat el 1936. 

La renovació de la historiografia educativa: 
la historia social de I'educació 

La renovació de la historiografia que es va donar en la década deis 
anys seixanta (Léon, 1985: 11) va tenir Iloc, a diferéncia del període ante-
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rior, primer en I'ambit de la investigació i després, amb una for<;:a i un abast 
menors, en el de la historia de I'educació com a disciplina académica. Als 
Estats Units, la nova historia de I'educació «revisionista» i crítica amb la 
historiografia anterior, i amb la seva propia historia educativa, s'inicia amb 
les obres de Bernard Baylin, Education in the Forming of the American So
ciety (1960), i Lawrence A. Cremin, The Transformation of the School 
(1961). A Fran<;:a, el lIibre de Philippe Ariés, L'enfant et la vie familiale sous 
rAncien Régime (1961), va significar també una ruptura amb els enfoca
ments tradicionals en mostrar les relacions entre les representacions men
tals i iconografiques de la infantesa i entre aquestes dues i la historia de 
I'educació. Va ser traduH immediatament a I'anglés, el 1962. A Anglaterra, 
el British Journal of Educational Studies va ser la revista que, des de les 
seves pagines i sota la direcció del seu editor, A.C.F. Beales, va afavorir 
durant els anys seixanta la publicació de treballs que trencaven també els 
enfocaments tradicionals. L'aparició, el 1966, delllibre de Joan Simon Edu
cation and Society in Tudor England va tirar per terra una de les idees més 
generalitzades entre la historiografia anglesa: la idea que la reforma, pri
mer, i la revolució, després, havien destruH el florent sistema escolar que hi 
havia al final de I'edat mitjana. 

La renovació que s'estava produint en els enfocaments, en les fonts uti
litzades i en els continguts, va ser acompanyada per I'increment de la pro
ducció escrita, la constitució de societats científiques i I'aparició de revis
tes específiques. Així, pel que fa a Fran<;:a, Pierre Caspard (1984 i 1988) ha 
assenyalat que I'inici de I'expansió quantitativa de la bibliografia historico
educativa -que es consolidaria als anys setanta- va tenir lIoc a la déca
da deis seixanta. El mateix fenomen s'ha constatat, a Anglaterra, en un es
tudi dut a terme a partir de I'analisi del que es va publicar en cinquanta re
vistes alienes al camp educatiu (Szreter, 1987). La década deis seixanta va 
veure, així mateix, I'aparició de revistes tan significatives com History of 
Education Quarterly (1961), publicada per la nord-americana History of 
Education Society, i Pedagogica Historica (1961), editada pel Centre pour 
l'Étude de I'Histoire de l'Éducation de la Universitat de Gant, o de societats 
científiques com I'anglesa History of Education Society (1967), que a par
tir del 1968 publicaria I'History of Education Society Bulletin i, des del 1972, 
la revista History of Education. Als Estats Units, tanmateix, la década deis 
seixanta va significar, com ja s'ha dit, I'aparició del lIoc assignat a aques
ta disciplina en els programes de formació de professors (Brickman, 1978) 
a manera de preludi del que passaria a Europa en els anys vuitanta. 

Les causes d'aquesta renovació historiografica, científica i institucional 
cal buscar-les tant en el camp de I'educació com en el de la historia. 

En el de I'educació, perqué coincideix amb un període d'expansió 
educativa a tots els nivells i de creen<;:a generalitzada -sota el paraigua de 
les teories de la modernització i del capital huma- en el poder de I'edu
cació com a factor de mobilitat social, progrés economic i desenvolupa
ment democratic. Un període, a més, d'expansió correlativa de les ciéncies 
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de I'educació (Nóvoa, 1998: 138-144), en especial de la sociologia i I'eco
nomia educatives; és a dir, de les ciencies socials en gEneral i de les se
ves analisis sobre I'ambit educatiu en particular. És I'epoca en que, de ma
nera progressiva, la denominació d'história de /a pedagcgia es va deixant 
de banda en favor de la d'história de /'educaci6. 

I en el de la historia, perque també és en aquesta de::ada, la deis sei
xanta, quan es difonen i prenen for9a dues tendencies historiografiques 
que havien nascut algunes decades abans, als anys vint i trenta: la mar
xista i la de I'escola d'Anna/es. 

Va ser després de la Segona Guerra Mundial quan ES va produir una 
profunda renovació en la historiografia marxista. Obres com les de Le
febvre, Soboul, Vilar, Vovelle, Hill, Hobsbawn o Thompson, per esmentar 
algunes de les figures més significatives, i revistes com New Left Re view, 
History Workshop o Past and Present són un bon exemp e, tot i les seves 
diferencies, d'aquesta tendencia i renovació. 

Els seus treballs van servir perque els historiadors gimssin els ulls cap 
a la influencia d'allo economic i allo social en les societats humanes, les 
analisis globals i el paper representat per les masses i les classes treba
Iladores en la historia. La historia economica, social i cultural, i la de I'edu
cació i la cultura populars, i enfocaments com els de la historia «des de 
baix», deuen molt a aquesta orientació historiografica. 

No va tenir menys influencia I'escola d'Annales. Aquesta revista, crea
da el 1929 per Marc Bloch i Lucien Febvre, va canviar el 1946 el seu títol 
original -Anna/es d'Histoire Economique et Socia/e- pel d'Anna/es. Eco
nomies. Sociétés. Civi/isations, i es va configurar en la p ataforma institu
cional des de la qual, en etapes successives -sota la direcció de Fernand 
Braudel del 1956 al 1968, i amb la genesi, a la decada dE:ls setanta, de la 
«nova historia», i, a la deis vuitanta, de la historia de les m9ntalitats-, s'han 
fet aportacions fonamentals -no exemptes de crítiques- en I'ambit de la 
historia social, economica i cultural. L'ampliació deis ternes a historiar i 
de la noció de document, la historia social que tracta de captar la Ilarga 
durada, I'atenció prestada a les persistencies, a les estructures i a les an
ticipacions, i I'emfasi posat en la historia problema són, entre altres, as
pectes en que I'escola d'Anna/es ha tingut una influencia clara en el quefer 
historie. 

Les dues tendencies, malgrat les seves diferencies internes i entre si, 
convergien en I'acostament entre la historia i les ciencies socials o, si es 
prefereix, en la consideració de la historia com ciencia soc .al en relació es
treta amb la geografia, I'economia, la sociologia, la psicologia i, en les úl
times decades, la ciencia política i I'antropologia. El resulta: d'aquesta con
vergencia, pel que fa a la historiografia educativa, seria ni naixement de 
I'anomenada historia social de I'educació. 

El maig del 1980, el lIavors president de la International Standing Con
ference for the History of Education (ISCHE), Maurice de Vroede, va pre-
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sentar una ponéncia a les Jornades d'Historia de l'Educació als Pa'lsos Ca
talans, que tenien Iloc a Girona. El títol de la ponéncia era "Tendances ac
tuelles en Histoire de l'Éducation». Hi contraposava la historia de la peda
gogia, quant a disciplina originada a les facultats de Filosofia als segle XIX 
i centrada en I'estudi de les idees o el pensament pedagogic, amb la histo
ria de I'educació "al vell estil». Aquesta historia de I'educació oferia, en ge
neral, un ciar matís ocasional, hagiografic i particular. Els seus temes pre
ferents eren la historia d'establiments o institucions docents concrets, la 
biografia deis seus fundadors, professors, etc., o la tasca feta per deter
minats ordes o congregacions d'ensenyament. També hi havia exemples 
de monografies sobre un nivell educatiu durant un període determinat o 
aspectes com els métodes d'ensenyament, la didactica o I'organització i el 
material escolars. Pero, en general, es tractava de treballs elaborats per 
commemorar certs esdeveniments o aniversaris, escrits per gent que per
tanyia a la mateixa institució o grup estudiat, que no emmarcaven el tema 
objecte d'estudi en un context social i cultural més ampli (De Vroede, 
1980). Els tres pecats, les tres «p» amb qué els historiadors nord-ameri
cans havien criticat ja als anys cinquanta els treballs deis historiadors de 
I'educació al seu país -parroquialisme, puritanisme i pedagogisme (Cohen, 
1976; Brickman, 1978) -, eren plenament aplicables tant a la historia de la 
pedagogia com a aquella historia de I'educació al vell estil. 

La historia social de I'educació, filia deis dos corrents historiografics 
al'ludits, de la renovació de la historiografia educativa iniciada a la déca
da deis seixanta, de I'interés creixent entre els historiadors per I'educació 
com a fenomen social i pels factors que en són exogens, i de la progres
siva influencia de la sociologia en la historia, i també del sorgiment de la 
sociologia historica -de la qual el reader de P.w. Musgrave, Sociology, 
History and Education, publicat el 1970, constituiria un bon exemple-, 
pretenia estudiar el fenomen educatiu en les seves relacions amb la resta 
de la societat i no de manera a·lllada. Nous temes i nous enfocaments van 
comengar a estar en auge, en especial durant les decades deis anys se
tanta i vuitanta. La historia de la infancia i de la família, de I'educació po
pular, deis processos d'alfabetització i escolarització, deis ensenyaments 
professionals i técnics, de les poblacions escolars, de les diferencies so
cials davant I'educació i del contingut de les disciplines a ensenyar, van 
anar entrant, cada cop amb més forga, en I'agenda deis historiadors en 
general i deis historiadors de I'educació en particular. 

Mentre tenia Iloc aquest canvi historiografic -almenys pel que fa a la 
investigació-, el desenvolupament cientificoinstitucional de la historia de 
I'educació seguia el seu curs i s'intensificava. Com a culminació d'un pro
cés de constitució de diverses societats nacionals i centres d'investigació, 
caldria afegir al que ja s'ha indicat la creació, el 1977, del Service d'His
toire de l'Éducation en el si de l'lnstitut National de Recherche Pédagogi
que a Franga, I'aparició immediata, el 1978, de la revista Histoire de /'Édu
cation, la constitució, el 1972, de l'Australian and New Zeland History of 
Education Society, amb I'ANZHES Journal (més tard, History of Education 
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Re view) , i, el 1981, del Centro Italianao per la Ricerca 3torico Educativa 
(CIRSE), amb la seva revista Studi di Storia dell'educazione, i la fundació el 
1979 de la primera associació científica internacional d'historia de I'educa
ció, la International Standing Conference for the History of Education (IS
CHE). Les seves tres activitats fonamentals han estat la publicació de l'ln
ternational Newsletter for the History of Education com a (?rgan de comuni
cació i informació entre els seus membres, la celebració élnual de congres
sos internacionals i la constitució al seu si de diversos grups de treball. 

A Espanya, els anys posteriors a la Guerra Civil, del í 936 al 1960, van 
ser, per contrast amb els anteriors, d'estancament i declivi en el camp de 
la pedagogia i en el de la historia. La depuració, I'exili o la mort serien el 
destí deis protagonistes d'aquesta «edat de plata" de la pedagogia es
panyola que van ser els anys vint i trenta del segle XX, i la desaparició o 
supressió el destí de les editorials o revistes en qué solien publicar els 
seus treballs i de les institucions on portaven a terme les :.;eves tasques. El 
volum, en termes quantitatius, del que es va publicar dur3.nt aquest pe río
de seria inferior al precedent, tant en I'ambit de la pedagogia (Escolano, 
García Carrasco i Pineda, 1987; Pineda, 1987) com en el de la historia de 
I'educació (Esteban Mateo, 1983). Institucionalment caldria esperar fins al 
1945 perqué es tornés a crear, a Madrid, la Secció de Pedagogia, i fins al 
1955 perqué es restablís la de Barcelona, les quals serien seguides per les 
de la Universitat Pontifícia de Salamanca el 1959 i la de '/aléncia el 1965. 
A més, la historia de I'educació no va figurar com a discir:;lina independent 
en els plans d'estudis de les escoles normals de 1945, H)50, 1967 i 1971. 
Els seus continguts, devaluats, quedaven inclosos en e s programes de 
I'assignatura de Pedagogia. Malgrat aixo es van continuar publicant, en els 
anys quaranta i cinquanta, alguns manuals que repetien els esquemes i les 
concepcions anteriors, als quals, en les décades deis soixanta i setanta, 
s'unirien d'altres que, tot i incorporar certes millores, quodaven al marge 
deis canvis historiografics esmentats. Altres trets característics d'aquesta 
etapa serien la <<torta dependéncia de I'exterior" -apreciable pel recurs a 
la producció deis exiliats en terres americanes i a les edit::lrials mexicanes 
i argentines, i a les traduccions de manuals estrangers- iEscolano, 1984: 
XVIII), i la concentració de la investigació historicoeducati'/a a l'lnstitut San 
José de Calasanz, del Consell Superior d'lnvestigacions Científiques, i les 
seccions de Pedagogia de les universitats de Madrid i Bmcelona. Una in
vestigació limitada pels seus condicionaments ideologics i per la poca re
lació amb els nous enfocaments historiografics -en els quals només cal 
destacar I'obra de María Ángeles Galino-, totes dues causes de la seva 
recepció tardana, ja als anys vuitanta. 

La década deis setanta seria, a Espanya, I'época de transició. La cre
ació de noves seccions de Pedagogia i I'increment deis sous alumnes van 
comportar la dotació de noves places per a professors d'Historia de la pe
dagogia, i també I'augment del nombre de tesis i tesines i de la producció 
bibliografica historicoeducativa, tant en termes absoluts com en relació 
amb la producció total en I'ambit de la pedagogia (Estebé,n Mateo, 1983). 
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La culminació d'aquest procés de consolidació va ser la creació, el 1979, 
de la Sección de Historia de la Educación de la Sociedad Española de Pe
dagogía. Als anys setanta apareixerien, a més, alguns Ilibres significatius 
sobre la historia de les universitats espanyoles -els autors deis quals per
tanyien a I'ambit de la historia del dret o al de la medicina i la ciencia- i 
certs temes fins Ilavors evitats com la Institución Libre de Enseñanza, la 
Segona República i la figura de Ferrer i Guardia. 

Així mateix, el 1979 el Ministeri d'Educació i Ciencia iniciava la publi
cació de la serie Historia de la Educación en España. Textos y documen
tos, que acabaria el 1990. Els seus set volums, temporalment circumscrits 
als segles del XVIII al XX, constitueixen I'obra més ambiciosa publicada 
fins ara a Espanya pel que fa a I'edició de fonts historicoeducatives. 

Va ser també en els anys setanta quan es va comenc;:ar una serie de te
sis i investigacions, més receptives als nous aires historiografics, que van 
culminar en els anys finals d'aquesta decada o al comenc;:ament de la se
güent. Aquests treballs van ser, juntament amb la plena consolidació insti
tucional de la disciplina, la seva expansió i la major atenció prestada als te
mes educatius pels historiadors en general -gracies al relatiu auge de la 
historia social- i pels de determinades arees en particular -sobretot des 
de la historia del dret i de la ciencia-, el que explica que s'hagi qualificat 
I'any 1982 de data clau en el procés de renovació que havia comenc;:at a 
produir-se en la historiografia educativa espanyola (Escolano, 1993: 70-71; 
Guereña, Ruiz Berrio i Tiana Ferrer, 1994: 9-10). Un any en que tindria Iloc, 
a Alcalá de Henares, el I Coloquio de Historia de la Educación i en que apa
reixeria el primer número de la revista interuniversitaria Historia de la Edu
cación. I en que hi hauria una renovació que consolidarien la creació de la 
Societat d'Historia de l'Educació als Pa'isos de Llengua Catalana el 1983, de 
la Sociedad Española de Historia de la Educación el 1989, i la contínua i 
cada cop més gran presencia d'investigadors espanyols en els congressos 
anuals organitzats per la ISCHE a partir del 1979. 

Algunes tendemcies recents: sobre el divorci 
entre ensenyament i investigació 

Un deis trets més característics de la historia de I'educació deis últims 
decennis del segle XX -amb algunes excepcions com la brasilera i I'es
panyola- ha estat la del progressiu desfasament entre la seva reducció, o 
fins i tot supressió, com a disciplina en els plans d'estudis universitaris i en 
la formació de professors, i la seva expansió institucional i renovació me
todologica i de continguts com a camp d'estudi o investigació. 
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La segona edició de la Guide internacional de la recflerche en Histoire 
de /'Éducation, editada per Pierre Caspard el 1995, conte lia informació so
bre 31 pa'lsos i un total de 80 associacions o centres d'investigació, 290 
catedres universitaries, 90 biblioteques, 80 arxius de cen<res de documen
tació, i 100 museus especialitzats en la historia o memo'ia de I'educació, 
I'ensenyament o la pedagogia, La tercera edició, que s'esta preparant ac
tualment, incrementara sens dubte aquestes xifres i incloura, a més, infor
mació sobre el nombre cada cop més gran de portals dl~dicats de mane
ra exclusiva o parcial a aquest camp en el nou «instrumelt d'investigació» 
que és Internet (Crook, 2000; Filho, 2000), Aquesta expansió i consolida
ció institucional de la historia de I'educació com a carnp d'investigació 
s'observa, també, en la constitució de noves societats nélCÍonals d'historia 
de I'educació (Espanya, l'Argentina, el Brasil, Xile, Israel, Sud-África .. ,), en 
la puixanya de la historiografia Ilationoamericana (Sanfelic:e, Saviani i Lom
bardi, 1999) i en procés de renovació experimentat a partir del 1995 per la 
ISCHE (congressos fora d'Europa, utilització de la revi:,ta Paedagogica 
Historica com a organ d'informació i editorial per a la publicació d'una se
lecció deis treballs presentats en aquests congressos, inc 'ement de les so
cietats nacionals adherides, etc,), 

La situació espanyola és en part similar i en part diferent de la d'altres 
pa'isos europeus o anglosaxons, Similar pel que fa a la consolidació insti
tucional de la historia de I'educació i a la seva expansió com a camp d'in
vestigació, A les societats espanyola i catalana d'historia de I'educació s'
han afegit, en els últims anys, la gallega -amb la seva rEvista Sarmiento
i la castellanolleonesa, Al seu torn, s'han establert formes institucionalitza
des de cooperació amb la societat portuguesa -les trobades bianuals, la 
primera de les quals va tenir Iloc el 1992- i la ISCHE, i també amb les no
ves societats creades a Llatinoamérica, que faciliten tant les relacions per
sonals com la realització d'estudis que impliquen investigadors de diversos 
pa'isos, 

En el balany de la historiografia educativa europea fet el 1995 per Ma
rie-Madeleine Compére, es destacava, en relació amb 1'«Fspanya després 
de Franco», el «dinamisme» i la «capacitat de mobilització» que desper
tava entre els investigadors espanyols «qualsevol iniciativa col'lectiva» 
(Compére, 1995: 67), Paraules tan afalagadores, com vaifl afirmar una ve
gada (Viñao, 1997), no han de caure en sac foradat ni han de ser motiu de 
vanagloria, Pero -continuava dient- sí que poden ajudar-nos a entendre 
algunes de les peculiaritats de la historia de I'educació a Espanya que 
contrasten, com vaig dir, amb el que ha passat en altres pa'isos, La di
feréncia és en el procés de renovació experimentat, a ::spanya, per la 
historia de I'educació com a disciplina académica en lesJltimes reformes 
deis plan s d'estudis de les noves titulacions -diplomature~ i llicenciatures
en les quals aquesta disciplina hi és present. Un simple repas de la Ilis
ta de matéries historicoeducatives que apareixen en els dos nous plans 
d'estudis (Terrón i de Gabriel, 1998) mostra la continu'itat de les disciplines 
tradicionals, sota la denominació genérica d'historia de I'educació i, al seu 
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costat, la consolidació de les histories educatives regionals (Catalunya, 
Canaries, Valencia, Andalusia, País Basc i Castella i Lleó), I'aparició de no
ves denominacions coincidents amb alguna de les titulacions noves o pre
existents -historia de I'educació social, historia de la psicopedagogia, 
historia de I'educació física, historia de I'educació infantil, historia de I'e
ducadó especial-, la presencia de noves disciplines amb denominacions 
que corresponen a alguns deis camps d'investigació que han emergit, 
amb més fon;:a, en els últims decennis -historia del currículum, historia 
de I'escola, historia de I'educació de les dones, historia de la infancia-, o, 
finalment, la limitació, en algunes de les denominacions, al període con
temporani, cas en que se segueix la tendencia habitual, en la generalitat 
deis pa'isos, a concentrar les investigacions en els segles XIX i XX (Caspard, 
2000; Escolano, 1993), Una situació academica com la descrita, d'expan
sió i diversificació de les materies historicoeducatives, és excepcional 
-tot i que el cas brasiler, per altres raons, s'hi assembli-, contrasta amb 
I'evolució experimentada a quasi tots els pa'isos i explica, almenys en part, 
la vitalitat i el dinamisme de la historia de I'educació com a camp d'inves
tigació al nostre país, 

Pel que fa als temes que preocupen els historiadors de I'educació o 
que han entrat en els dos últims decennis en les seves agendes de tre
ball, només és possible donar-ne compte al preu d'oferir-ne una visió sim
plificada, 

En primer Iloc, no hi ha una sola tendencia general, sinó més aviat di
ferencies, Com ha assenyalat Marie-Madeleine Compere després de 
quantificar la producció bibliografica italiana deis anys 1985 i 1986 i la 
francesa del 1986, els temes preferits de la historiografia educativa italia
na durant aquests anys van ser, per aquest ordre, les institucions, la polí
tica educativa i la teoria o pensament pedagogic -és a dir, institucions, 
Ileis i idees, La inserció majoritaria deis historiadors de I'educació en el 
marc universitari de la pedagogia, seguint el model germanic, explica 
aquesta situació, A Franga, al contrari, els temes predominants van ser, 
també per aquest ordre, els educands -infancia i joventut-, les practi
ques escolars i les institucions, Els aspectes social s i economics oferien, 
en ambdós pa'isos, una situació quantitativament baixa, La diversificació 
professional més gran deis que es dedicaven a la historia de I'educació a 
Franga -pedagogs, historiadors, administradors de I'educació, inspec
tors i professors- constitueix, a judici seu, la causa d'aquesta diferencia, 
Una situació que també es reflecte ix en un altre país que no segueix el 
model germanic: Anglaterra, on la desaparició de la pedagogia general 
com a disciplina en les reformes que es van fer a les facultats d'educació 
als anys vuitanta, i on la configuració deis plans d'estudis al voltant de 
quatre disciplines basiques -filosofia, psicologia, sociologia i história- va 
fer que el reclutament de les persones encarregades de I'última es fes a 
partir deis seus curricula en el camp historicoeducatiu i no de les seves 
titulacions (Compere, 1995: 21-31), 
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Subsisteix doncs, amb més o menys forÇa, una história de l'educació
de tall tradicional -idees o pensament, institucions, política educativa-,
en especial en l'ámbit de l'ensenyament i els manuals, on no s'ha produ'it
una profunda renovació historiográfica, académica i científica. Peró hi ha
una série de camps d'investigació nous o renovats que han qüestionat tant
els continguts com els enfocaments tradicionals. Que fins i tot van més
enllá de la história social de l'educació deis anys seixanta i setanta, o deis
revisionismes del present deis setanta. Quins camps són?

Quatre són els detectats per Marie-Madeleine Compére com a objec-
tes predilectes en quatre prestigiases revistes -Annales E.S.C., Past and
Present, Quaderni Storici i Geschichte und Gesellchaft- de l'any 1975 al
1989, ambdós inclosos: l'alfabetització, la infancia, la joventut i la univer-
sitat; i, en relació amb aquest darrer camp d'investigació, la freqüentació
escolar o població infantil durant l'Antic Régim, la formació i el recluta-
ment de les élites en general i de l'académica en particular, i la mobilitat
social derivada de l'expansió deis seus efectius en els segles XIX i XX, és
a dir la població estudiantil, els graduats i els professors. Com a cinqué
camp d'investigació renovat -o nous temes sota un títol vell- afegeix la
«história de l'ensenyament», en l'epígraf de la qual inclou la polémica so-
bre l'evolució deis efectius en l'ensenyament secundara en relació amb
els diferente grups socials -un tema clássic de la história social de l'e-
ducació-, la história de la professió de mestre i la del currículum, pro-
grames i exercicis o exámens, i l'educació de les dones (Compére, 1995:
233-276).

Aquesta enumeració respon més a una análisi descriptiva d'un conjunt
de temes en auge que a un intent d'ordenar, sota un esquema integrador,
tata una série oberta i diversificada de temes objecte d'estudi. Un esque-
ma que permeti replantejar, des de naves bases, l'ensenyament de la dis-
ciplina sense dissociar ensenyament i investigació.

La história del pensament pedagógic -o deis grans educadora-, la
de les institucions i la de la política educativa nacional -ara trasmutada
en l'análisi de la génesi i configuració deis sistemes educatius nacionals-
continuen sent els tres camps básics -millar o pitjor integrats- deis pro-
grames per a l'ensenyament de la disciplina en un bon nombre de páisos
i departaments, com mostren els programes annexos i les consideracions
que n'han fet alguns deis treballs inclosos a Why Should we Teach History
of Education? (Salimova i Johaningmeier, 1993). A aquest esquema tradi-
cional s'afegeixen, cada cop amb més profusió, temes concrets -história
de la infancia, del currículum, de l'educació informal...- que s'hi incorpo-
ren de manera independent, a manera d'annex, sense trencar l'estructura
básica d'aquests programes.

Tanmateix, després de la história social i el revisionisme crític, de Fou-
cault i de Certeau, del gir lingüístic, el postmodernismel la teoria de les re-
cepcions (Escolano, 2000; Viñao, 1996), de l'auge de la história cultural i
de l'adopció de métodes i enfocaments etnográfics i antropológics per part
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deis historiadors, i també de la fragmentació, dispersió i discontinulat pro-
du'ides per la manca d'un pensament global i d'un paradigma metodoló-
gic i epistemológic unificador, no és possible continuar fent la mateixa
história ni, per tant, la mateixa história de l'educació. El que passa és que,
en aquest camp, com ja havia passat amb les tendéncies historigráfiques
dominants després de la Segona Guerra Mundial i, en les décades deis
setanta i els vuitanta, amb la história social, la influéncia i recepció d'a-
questes tendéncies per part de la historiografia educativa ha estat sempre
precária i tardana (Escalan°, 1996 i 2000). Si els temes indicats abans ha
suposat ja una ruptura amb les velles maneres de tractar i ensenyar la
história de l'educació, ¿qué cal dir quan s'hi afegeixen d'altres d'emergén-
cia més recent com són les históries de l'educació de les minarles, de les
relacions interculturals, del que els anglosaxons anomenen children at risk,
de la higiene, el cas i la civilitat, deis exámens i sistemas diciplinaris, de
l'educació moral i del carácter, de l'espai i el temps escolars com a cate-
gories organitzatives i cognitives, deis relats de vida o experiéncies esco-
lars i educatives, i de la história de l'escola i les cultures escolars, i també
deis seus objectes —história de material, arqueológica— i de la seva vida
quotidiana o intrahistória?

Aquesta diversificació expansiva necessita nous esquemes que inte-
grin ensenyament investigació. Un intent integrador és, per exemple, el
dut a terme per António Nóvoa en alguns treballs recents, que passo a ex-
posar, comentar i ampliar (Nóvoa, 1994 i 997: 190-194).

La saya proposta s'articula al voltant de quatre grans blocs: els actors,
les práctiques, les idees i les institucions i sistemes educatius. Cadascun
és vist, al seu torn, amb un enfocament renovador:

n Els actors —el món de l'experiéncia viscuda— impliquen el retorn a
la tornada del subjecte (Viñao, en premsa), en aquest cas deis
alumnas i professors en primer lloc, peró també de tots els que han
tingut alguna relació amb alió educatiu o bé experiéncies formati-
ves. En aquest epígraf entrarien, per exemple, la história del procés
de professionalització docent —un altre deis temes peas quals s'han
interessat els historiadors de l'educació en les últimas décadas— i
les históries de vida, biografies o história oral, i les prosopografies
deis actors de les institucions i del sistema educatiu.

• Les práctiques o realitat són vistes sota el títol integrador de cultura
escolar (Viñao, en premsa-b), una expressió que incorpora camps
d'investigació en auge —história de ('escala, del currículum i de les
disciplines escolars—, que integra l'análisi de la realitat quotidiana de
l'escala, i que permet confrontar la realitat tant amb les teories i idees
com amb la legalitat.

• Aquestes teories, propostes i idees, el tercer epígraf, són considera-
des ara com discursos que cal analitzar en els seus contextos de

91



o 
ca 

1\::::: 

:> 
o 
'c 
o 
e 
<t 

producció i recepció, darrere deis quals hi ha els :;ubjectes amb les 
seves experiéncies de vida, les seves estratégies i els grups de per
tinenya (Viñao, 1995; Ruiz Berrio, 2000). 

• Per últim, les institucions i sistemes educatius consHueixen I'espai so
cial que proporciona certa identitat als actors, a les pactiques i als dis
cursos. En I'espai que permet captar, amb més prClfunditat, la relació 
de I'educació amb els canvis i les continu'ltats social~i, mitjanyant el seu 
enfocament com un Iloc de conflicte en qué s'enfro ,ten diversos inte
ressos i forces socials. És I'espai, a més, on es du El terme la confron
tació entre la teoria i les practiques, entre el que es proposa, el que es 
legisla i el que es fa, el proscrit, el viscut i el volgut. On és possible 
analitzar un altre deis temes que preocupa els historiadors de I'educa
ció: el de les reformes i innovacions educatives, I'ori ]en, la difusió, I'a
daptació i els efectes (Tyack i Cuban, 1995; Viñao, on premsa-a). 

L'esquema és alhora suggerent i suggestiu. Inserir-Ic, en un programa 
tradicional, de ti pus cronológic, planteja tanmateix alguns problemes. ¿S'ha 
d'analitzar cada bloc per separat o bé corres pon fer-ne un tractament con
junt en cada época o període, dins d'un esquema crono,ógic? La configu
ració cronológica dificulta el tractament específic deis pr,)cessos de Ilarga 
durada -alfabetització, escolarització, professionalització docent, configu
ració deis sistemes educatius- que requereixen unes analisis temporal
ment més dilatades i un enfocament que doni sentit al conjunt. Per aixó 
quan, després d'exposar la seva proposta, el mateix Nóvo3. ha d'articular un 
programa en la memória de les oposicions a la catedra d!História de l'Edu
cació, combina, a la part teórica, I'analisi deis processos de lIarga durada 
com els indicats amb la de certs períodes clau, des d'un 3. perspectiva po
lítica, per a la história de I'educació a Portugal. Tot aixó, a més, exclou del 
seu programa la história de les idees i del pensament a lél manera tradicio
nal, i també de les referéncies anteriors al segle XVI, i circumscriu alió que 
és fonamental de la seva proposta als segles del XVIII al )eX (Nóvoa, 1994). 

O'aquesta manera, en un moment de declivi quasi gEneral de la histó
ria de I'educació com a disciplina académica, per raons pressupostaries i 
curriculars (Aldrich, 1993; Oepaepe, 1993) i també per 'émfasi posat en 
les disciplines tecnológiques en detriment de les ciéncies socials i huma
nes, i, dins d'aquelles, en les considerades més utilitaries, practiques o ex
perimentals, la história de I'educació continua enfrontan:-se a una doble 
tensió que hi és present, més o menys latent, des del comenyament. 

Una d'aquestes tensions, conseqüéncia de la doble naturalesa com a 
disciplina histórica i pedagógica, es resol a cada país i a cada Iloc, de ma
nera concreta, en funció deis seus destinataris i deis que :;e n'encarreguen 
de I'ensenyament, així com de les institucions que l'impart9ixen i de les tra
dicions académiques. L'altra, relacionada amb la primera, crec que ha es
tat en les últimes décades que ha assolit una intensitat r,és gran. Em re
fereixo a la tensió que hi ha en la també doble naturalesa de la história de 
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I'educació com a disciplina académica i com a camp d'investigació; és a 
dir, entre ensenyament i investigació. Si un deis trets característics de la in
vestigació historicoeducativa recent és el seu caracter obert, en expansió 
i interdisciplinari, com a disciplina académica continua oferint problemes 
insalvables per integrar, de manera coherent, tots els temes i les qüestions 
que preocupen els historiadors de I'educació. El resultat, més o menys evi
dent, és el divorci entre ensenyament i investigació, entre les estructures 
academicodocents i les investigacions, entre el declivi de les primeres i 
I'expansió de les segones (Escolano, 1994; Viñao, 1997). Per si aixo no fos 
prou, sembla que la historia de I'educació -una altra constant des deis 
seus inicis- ha de seguir justificant la seva utilitat i els seus fins, almenys 
en I'ambit de la ciéncia pedagogica i de la formació de professors. I en
cara més en una época saturada de tecnologisme, utilitarisme practic i 
presentisme (Viñao, 1997-a). 

Una mirada cap al futur des del segle que acaba 

La tensió esmentada entre la historia de I'educació com a disciplina per 
a la formació de professors i pedagogs -«un sector universitari en perill», 
en paraules de Marie-Madeleine Compére (1995: 1)- i com a camp d'in
vestigació cultivat tant pels professors de la disciplina com per altres his
toriadors general s o sectorial s i professionals de I'educació, i també la 
seva posició a cavall entre I'educació i la historia, sotmesa als requeri
ments i canvis de totes dues, constitueixen els dos eixos a I'entorn deis 
quals ha girat -i continuara girant- la historia de I'educació al segle XX. 

La seva caracterització com a historia menor o sectorial, el judici tradi
cionalment negatiu deis historiadors sobre la valua deis treballs deis que 
fan historia des de o a partir d'una formació exclusivament pedagogica, i 
la creixent desatenció o menyspreu deis professors i investigadors d'altres 
disciplines pedagogiques envers les investigacions historicoeducatives, 
expliquen un Ilegat de marginalització i un estatus ambivalent i suggerei
xen, almenys per a la historia de I'educació com a disciplina, «un futur molt 
incert» (Robinson, 2000: 2). Per aixo el tema de les seves possibles au
diéncies surt moltes vegades a History of Education for the Twenty-First 
Century, lIibre aparegut recentment, coordinat per David Crook i Richard 
Aldrich i publicat per l'lnstitut d'Educació de la Universitat de Londres. 

La qüestió no és intranscendent ja que, en últim terme, I'evolució, el 
sentit i, fins i tot, la pervivéncia d'una disciplina o area d'investigació de
penen de les seves audiéncies, és a dir, que hi hagi o no sectors de po
blació que s'hi interessin i de la manera i la finalitat amb qué s'hi interes
sen (Richardson, 2000). 
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Un camp d'audiencia possible és I'oficial, governamental o públic. 
L'absencia de perspectiva historica o I'ús superficial, inte'essat o fal'la<; del 
passat constitueixen dos trets característics de les refJrmes educatives 
empreses des deis poders públics (Viñao, en premsa-E). Els historiadors 
de I'educació poden aportar, i han de fer-ho, aquesta perspectiva i han de 
desmitificar aquests usos desvetllant els silencis de la hi~:toria (Silver, 1992; 
Viñao, 1992: 211-214) i mostrant, alhora, la seva potencialitat explicativa i 
la seva utilitat -al costat d'altres enfocaments o punts je vista- per a la 
presa de decisions. 

L'audiencia professional de la historia de I'educació és triple. O'una 
banda, és obvi que I'estudi de I'educació és una part irrportant de I'estudi 
de la historia de la societat, juntament amb els de la :¡eva economia, la 
seva política, la seva demografia o les seves maneres de comunicar-se, 
per esmentar altres ambits socials, també rellevants, amb que guarda una 
estreta relació. Per aixo aquest estudi interessa els histcriadors generals o 
sectorials, especialment aquests darrers, ja que treballel1 en el camp de la 
historia de la ciencia, de I'economia o de la cultura. O'altra banda, els in
vestigadors de I'educació o experts en aquest camp 1 co lstitueixen una au
diencia tradicional, en declivi no tant pel seu creixent sentit presentista i 
pragmatic com perque la historia de I'educació que van coneixer durant 
els seus estudis no dóna res posta a les seves necessi:ats com a investi
gadors. Finalment, els professors i mestres són una altra audiencia tradi
cional, també en declivi pel doble pes del presentisme pragmatic i de la 
inadequació, a les seves necessitats i demandes profes:;ionals, de la histo
ria de I'educació en que van ser formats. 

Cada cop sembla més necessaria I'obertura als requeriments proce
dents d'aquests tres ambits, i també que hi sigui n presents els historiadors 
de I'educació i el dialeg amb els que hi treballen. Cal sortir de la comoda 
closca disciplinaria. El menyspreu o el recel envers la historia de I'educa
ció pot haver tingut, o ten ir, les seves raons, pero avui té la seva arrel més 
en el desconeixement del que s'investiga en aquest camp que en les mo
tivacions corporatives. Aixo implica treballar alhora en tl'8S fronts diferents, 
és a dir en diferents temes i diferents maneres d'abordm-Ios o exposar-Ios 
en funció del context, amb la finalitat, aixo sí, de demo~,trar la potencialitat 
explicativa i heurística, al costat d'altres, de la perspectiva historica, és a 
dir de les analisis genealogiques. 

Queda, per últim, I'audiencia social. Una audiencia que té, a vegades, 
una estreta relació amb les anteriors. Si una de les funcions socials de 1'
historiador és la de preservar, (re)compondre, (re)inte'pretar -i desmitifi
car- a cada moment la memoria social i individual, els historiadors de I'e
ducació hem de prestar més atenció a la memoria social i individual deri-

(1) En anglés, per designar-los, es recorre al terme educacionist. No¡altres no tenim un terme 
específic ja que pedagog d'una banda és més ampli i, de I'altra, no inclou, per exemple, 
els psicólegs i sociólegs de I'educació. 
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vada de les experiencies i vivencies institucionals i individuals d'índole for
mativa o educativa. Aquesta tasca exigeix, per exemple, la presencia en els 
mitjans de comunicació, en la promoció i celebració de commemoracions 
institucionals i associatives, i en la (re)construcció de la memoria social i in
dividual mitjangant la investigació i la promoció de centres de memoria o 
museus educatius (Hernández Díaz, 2000; Ruiz Berrio, en premsa). 

És des d'aquesta triple perspectiva -oficial, pública o professional i 
social- que els historiadors de I'educació estaran en condicions de dialo
gar amb els historiadors i pedagogs, evidentment, pero també, i sobretot, 
amb els professors i mestres, amb els que eduquen i també amb els que 
són educats o ho han estat, a fi d'ajudar a restituir al conjunt de la socie
tat la seva memoria cultural i educativa. 
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La historia de la educación 
es, a la vez, una disciplina 
o un área de disciplinas 
académicas y un campo de 
investigación. En este artí
culo se analiza su evolución 
durante el siglo xx. Así, pri
mero se expone su génesis 
y consolidación como disci
plina académica para la for
mación de profesores y ma
estros en diversos países, 
bajo la influencia de la his
toriografía alemana. Segui
damente, se da cuenta de 
la renovación historiográfica 
iniciada en la década de 
los 60 y de la génesis de la 
llamada historia social de la 
educación, así como del 
contraste entre su institucio
nalización creciente como 
campo de investigación y el 
inicio de su declive, en Es
tados Unidos, como disci
plina académica. Por últi
mo, se analizan las tenden
cias recientes en este cam
po historiográfico y la gene
ralización, a otros países, 
del desfase entre una situa
ción académica en declive 
-salvo la excepción espa
ñola y alguna otra- y una in
vestigación renovada y en 
auge. 

Abstracts 

L'histoire de I'éducation est 
8 la fois une discipline -ou 
un ensemble de disciplines 
universitaires- et un champ 
de recherche scientifique. 
Oans cet article, I'auteur 
analyse son évolution au 
cours du 20éme siécle. 11 y 
décrit, dans un premier 
temps, sa génése et sa 
consolidation en tant que 
discipline universitaire dans 
le cadre de la formation de 
professeurs et instituteurs 
dans divers pays, sous I'in
fluence de I'historiographie 
allemande. 11 rend ensuite 
compte du renouvellement 
historiographique initié dans 
les années 60 et de la 
génése de ce que I'on ap
pelle I'histoire sociale de I'é
ducation, ainsi que du con
traste entre son institutiona
lisation croissante en tant 
que champ de recherche et 
le début de son déclin, aux 
États-Unis, en tant que dis
cipline universitaire. Finale
ment, I'auteur analyse les 
tendances récentes dans 
ce domaine historiographi
que et la généralisation du 
décalage entre une situa
tion universitaire en déclin 
-8 I'exception entre autres 
de I'Espagne- et une actua
lisation et un essor de la re
cherche. 

History of education is si
multaneously both a disci
pline -or a combination of 
academic disciplines- and 
a field of research. This arti
cle examines the develop
ments it has undergone 
in the XX century First, it 
looks at its origins and sub
sequent consolidation as 
an academic discipline for 
teacher training in several 
countries, under the influen
ce of German historiogra
phy Then, it describes the 
historiographic renewal that 
began in the sixties and the 
birth of the social history of 
education, as well as the 
contrasting situations bet
ween its growing institutio
nalisation as a field of rese
arch and the onset of its de
cline, in the United Sta tes, 
as an academic discipline. 
Finally, it analyses the re
cent trends in this historio
graphic field and the gro
wing tendency towards a 
decline in its academic sta
tus -with the exceptions of 
Spain and a few other coun
tries- in contrast with its re
newal as a flourishing field 
for research. 
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