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RESUMO 

 

A dissertação “O Subcampo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências CTS (CIÊNCIA-

TECNOLOGIA-SOCIEDADE): um espaço em construção” apresenta os resultados de uma 

investigação que teve como objetivo caracterizar o espaço social formado pelos pesquisadores 

e instituições responsáveis pela produção e reprodução das pesquisas em ensino de ciências 

CTS no Brasil. Para a construção do objeto de pesquisa, foi empregado o aporte teórico 

envolvendo a noção de campo, desenvolvido pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu, 

sintetizado em conceitos centrais como campo, capitais simbólicos, habitus, illusio, violência 

simbólica, etc. Na construção da metodologia e das análises foi empregada a Analise de 

Conteúdo de Bardin, atualizada para o modo de pensar relacional característico do 

conhecimento praxiológico implícita na noção de campo, na forma de uma Análise de 

Conteúdo Relacional. Os dados analisados foram construídos tendo por fonte as informações 

disponibilizadas pelos agentes envolvidos na pesquisa em ensino de ciências CTS na 

Plataforma Lattes, por meio do Currículo Lattes de cada um deles. As análises produzidas 

permitiram sinalizar para a existência de uma forma de mercado simbólico de produção 

cultural, um campo científico, envolvendo a disputa de capitais simbólicos, em torno de uma 

hierarquia de posições que caracterizam e diferenciam os pesquisadores dominantes e os 

pesquisadores dominados na estrutura das lutas simbólicas das pesquisas em ensino de 

ciências CTS. As análises permitiram, ainda, evidenciar alguns efeitos de violência simbólica 

exercida pelos dominantes sobre o Subcampo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências 

CTS. 

 

 

Palavras-chave: Ciência-Tecnologia-Sociedade; campo científico; capital simbólico; 

violência simbólica; Ensino de Ciências. 
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ABSTRACT 

 

The dissertation “The Subfield Brazilian Research in Science Education STS (SCIENCE-

TECHNOLOGY-SOCIETY): a construction space” presents the results of an investigation 

that aimed to characterize the social space formed by researchers and institutions responsible 

for production and reproduction of research in science education STS in Brazil. To build the 

object of research, we used the theoretical framework involving the notion of field, developed 

by the French sociologist Pierre Bourdieu, synthesized in central concepts such as field, 

symbolic capital, habitus, illusio, symbolic violence, etc. In the construction of the 

methodology and analysis used was the Bardin’s Analysis of Content, updated to the way of 

thinking relational characteristic of implicit praxiological knowledge the notion of field in the 

form of a Relational Content Analysis. Data were built with originating from the information 

provided by the agents involved in the research in science education STS in Lattes Platform, 

through the Curriculum Lattes of each. The analyzes produced allowed signal to the existence 

of a form of symbolic market of cultural production, a scientific field involving the dispute of 

symbolic capital, about a hierarchy of positions that characterize and differentiate the 

dominant researchers and researchers dominated in the structure of symbolic struggles of 

research in science education STS. The analyzes allowed, yet, show some effects of symbolic 

violence by ruling on the Subfield Brazilian Research in Science Education STS. 

 

 

 

Keywords: Science-Technology-Society; scientific field; symbolic capital; symbolic 

violence; Science Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

PRERROGATIVAS DA PESQUISA – justificativas e contextos 

 

 

 

construção do objeto de pesquisa, O Subcampo Brasileiro de 

Pesquisa em Ensino de Ciências CTS (Ciência-Tecnologia-

Sociedade), ao mobilizar todos os recursos teóricos e metodológicos 

que se tornam disponíveis e pertinentes ao pesquisador, tem o 

objetivo de desvelar e tornar inteligíveis alguns traços estruturais 

que tacitamente se fazem presentes nas pesquisas nacionais em ensino de ciências dentro do 

que se denomina de movimento Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS). 

Tendo consciência dos problemas político-científicos que tal construção 

propõe e evidencia – problemas inerentes a uma construção teórica cujos efeitos se fazem no 

“real”, isto é, as lutas que se desenvolvem nesse espaço de produção das pesquisas em ensino 

de ciências CTS – são necessários alguns apontamentos iniciais antes de adentrar no objeto de 

pesquisa em si. Para tanto, considero como ponto de partida o seguinte questionamento: “Por 

que é importante pensar as relações de produção e reprodução das pesquisas em ensino de 

ciências em CTS no Brasil como um campo?” Tanto a proposição, quanto a tentativa de 

resposta a esse questionamento se dá a partir de um determinado ponto de vista, situado em 

um espaço dos pontos de vista, associada a uma trajetória singular tanto no espaço social 

quanto no espaço de produção das pesquisas em Ensino de Ciências. Assim, torna-se 

necessário realizar uma breve sinalização sobre a trajetória e a posição social daquele que se 

A 
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propõe dar encaminhamentos à essa questão em particular. Antes, contudo, são apresentadas a 

seguir as origens históricas e as principais características das pesquisas em ensino de ciências 

CTS conforme registrada na literatura, a fim de contextualizar melhor o problema aqui 

enfrentado. 

 

O Movimento Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS) 

 

 

A origem da perspectiva educacional caracterizada por Ciência-Tecnologia-

Sociedade (CTS) no ensino de ciências é, frequentemente, atribuída a movimentos de 

renovação curricular ocorrida em países da América do Norte e Europa no início da década de 

1970 (SOLOMON, 1993; AIKENHEAD, 2005a; SANTOS; SCHNETZLER, 2010). Sua 

emergência está relacionada a uma reavaliação crítica dos papéis desempenhados pela ciência 

e tecnologia nas sociedades contemporâneas, num período marcado por tratados de limitações 

de testes nucleares, a eclosão de movimentos ambientalistas e a crítica acadêmica à tradição 

filosófica positivista de caracterização da ciência (MITCHAM, 1996). Nesse sentido, as 

críticas sinalizadas pelo movimento CTS (AULER, 2002) surgem em contraposição a um 

cenário político-social marcado por conflitos bélicos, desastres ambientais, danos causados 

pelo uso de medicamentos e agrotóxicos, etc. intimamente associadas à política de 

desenvolvimento científico e tecnológico estimulada no período após a 2ª Guerra Mundial 

(BAZZO; VON-LINSINGEN; PEREIRA, 2003). 

O final da 2ª Guerra Mundial é, portanto, apontado como o primeiro marco 

histórico importante que desencadeou uma série de eventos sucessivos que culminariam na 

construção dos ideais do movimento CTS (AMORIM, 1995a; MORAES; ARAÚJO, 2012).  

Mais especificamente, o efeito devastador provocado pelas explosões das bombas nucleares 

nas cidades de Hiroshima e Nagasaki mostrou ao mundo o poder que o ser humano havia 

alcançado por meio da ciência e da tecnologia. Paradoxalmente, no período denominado pós-

guerra, tal demonstração de poder levou à disseminação de uma percepção encantada da 

ciência e da tecnologia, uma vez que, afinal, ambas se mostraram tão eficazes em combater o 

“mal” que avançara sobre as sociedades ocidentais (SANTOS; MORTIMER, 2002; BAZZO; 

VON LINSINGEN; PEREIRA, 2003). 
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Com efeito, o êxito atribuído ao desenvolvimento científico e tecnológico 

em pôr fim à 2ª Guerra, contribuiu para a associação livre e direta do mesmo ao 

desenvolvimento econômico e social. Fora estabelecido, então, uma espécie de “contrato 

social” alicerçado em uma concepção essencialista e triunfalista da ciência e da tecnologia 

(AULER, 2002). Um contrato construído sob os moldes de um modelo tradicional/linear de 

progresso social, desenvolvimento e inovação, como um modelo desenvolvimentista baseado 

exclusivamente na crença da neutralidade da ciência e da tecnologia (PINCH; BIJKER, 1984; 

CEREZO, 2004).  A ciência, então caracterizada como uma entidade abstrata, neutra e 

verdadeira de compreensão da natureza, atuaria na sociedade por meio de suas “aplicações 

práticas”, caracterizadas por tecnologias. As tecnologias, por sua vez, deveriam ser postas a 

serviço da economia que estaria encarregada de empregá-las para a promoção do bem-estar 

social (BAZZO, 1998). Essa concepção de progresso levou a um aumento expressivo nos 

investimentos em pesquisas científicas, que nos Estados Unidos, passou de 2,8 bilhões para 

12,6 bilhões de dólares por ano, no período de 1953 a 1965 (DIXON, 1979).  

O pioneirismo soviético na exploração espacial com o lançamento do 

primeiro satélite artificial, o Sputinik em 1957, e a ida do primeiro homem ao espaço, Yuri 

Gagarin em 1961, lançaram dúvidas sobre a suposta eficácia do modelo desenvolvimentista 

até então defendido (AULER, 2002; BAZZO; VON LINSINGEN; PEREIRA, 2003). O 

cenário da Guerra Fria, que havia estimulado investimentos cada vez mais amplos para as 

pesquisas científicas tanto na América do Norte quanto na Europa, parecia colocar em xeque a 

crença sobre o suposto êxito da ciência e da tecnologia em promover o desenvolvimento dos 

países do bloco capitalista. Entretanto, tais dúvidas não recaíram diretamente à ciência e a 

tecnologia, e sim ao ensino praticado sobre elas. O ensino de ciências foi então caracterizado 

como obsoleto e demasiado distante da “ciência praticada pelos cientistas”, de modo que 

novos investimentos precisavam ser feitos. Nessa linha, alguns projetos de renovação 

curricular foram elaborados com o objetivo de formar cada vez mais cientistas e entusiastas 

da ciência e da tecnologia: PSSCi (Física), CBA (Química), BSCS (Biologia), SMSG 

(Matemática), etc. Tais projetos eram caracterizados por uma forte abordagem experimental e 

reconhecidamente destinados para “alunos mais academicamente orientados” (CRUZ; 

ZYLBERSZTAJN, 2001, p. 175). 

                                                           
i Os projetos de renovação curriculares do período eram conhecidos e reconhecidos pelas siglas de seus comitês 

elaboradores. Desse modo, PSSC refere-se ao projeto curricular elaborado pelo Physical Science Study 

Committee, o mesmo significado das demais siglas citadas: Chemical Bond Aproach (CBA); Biological Science 

Curriculum Study (BSCS); Science Mathematics Study Group (SMSG). 
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Entretanto, acontecimentos ocorridos ao longo das décadas de 1950 e 1960, 

evidenciaram diversos problemas sociais atribuídos à forma como estava sendo encaminhado 

o desenvolvimento científico e tecnológico no período: a degradação ambiental proporcionada 

tanto acidentalmente (vazamentos em usinas nucleares, em petroleiros, etc.) quanto 

intencionalmente (exploração desregulada de recursos naturais); efeitos colaterais 

irreversíveis provocados pelo uso de medicamentos (como a talidomida); o desenvolvimento 

de armas gradativamente mais destrutivas proporcionados pela corrida armamentista EUA x 

URSS; as crises econômicas do capitalismo, sobretudo as sucessivas crises do petróleo; etc 

(BAZZO; VON LINSINGEN; PEREIRA, 2003). Todos esses fatores aliados ao reconhecido 

fracasso das reformas curriculares educacionais até então empregadas que negligenciavam 

uma formação mais ampla que considerasse contextos sociais relevantes aos alunos, levou à 

emergência de movimentos sociais de contestação, contraculturais, ecologistas, pacifistas na 

Europa e nos Estados Unidos. Tais movimentos evidenciaram a latente quebra do contrato 

social anteriormente estabelecido e amplamente criticado pela literatura CTS. 

As pesquisas em ensino de ciências CTS visam, desde então, desvelar e 

problematizar as complexas interações entre o conhecimento científico e tecnológico e os 

contextos sociais e políticos atuais (ZIMAN, 1985; BYBEE, 1987; SOLOMON, 1993; 

AIKENHEAD, 1988; 2005a; 2005b). Dessa forma, são evidenciados os graves impactos 

sociais decorrentes do uso desregulado da ciência e da tecnologia, que agravam problemas 

ambientais, provocam danos sociais e intensificam o processo de exclusão social. O 

movimento CTS, atuando num contexto mais amplo, denuncia os riscos e as problemáticas 

decorrentes de um modelo socioeconômico regido por um sistema tecnocrático de gestão, 

marcado pelo determinismo tecnológico (GOMÉZ, 1997) que atribui status de superioridade e 

neutralidade a intervenções científicas e tecnológicas à sociedade, tornando-os importantes 

elementos de legitimação política e de dominação (CEREZO; GONZALEZ; LUJÁN, 1996, 

FEENBERG, 2010).  

Logo, as discussões envolvendo CTS promovem um outro olhar sobre a 

ciência e a tecnologia, ao considerá-las como empreendimentos socioculturais e, assim, 

transcendê-las do campo da neutralidade absoluta para o campo do debate público e político 

(JOVER, 1999; BAZZO; LINSINGEN; PEREIRA, 2003). Nesse sentido, torna-se necessário 

uma formação científica orientada para a promoção da participação democrática dos cidadãos 

e o desenvolvimento da capacidade de tomada de decisão sobre problemáticas sociais 
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envolvendo ciência e tecnologia (AULER, 2011; SANTOS, 2011; RIBEIRO; GENOVESE, 

2015). 

Levando-se em conta tais aspectos, autores como Praia, Gil-Péres e Vilches 

(2007) argumentam que a detenção de conhecimentos técnicos e científicos específicos não 

são garantias para a tomada de decisões adequadas às problemáticas sociais envolvendo 

ciência e tecnologia. Por se tratarem de empreendimentos socioculturais, localizados social e 

temporalmente, a ciência e a tecnologia estão sujeitas a influências de valores diversos: 

sociais, morais, políticos, etc. – além dos tradicionais valores cognitivos – que até então não 

eram considerados como inerentes ou influentes na atividade científico-tecnológica. Portanto, 

o CTS busca construir uma contextualização da atividade científica e tecnológica, 

evidenciando as relações dialógicas entre valores socioculturais e a produção da ciência e da 

tecnologia. Para evitar que elas sejam utilizadas de forma perigosa ou mesmo empregadas de 

modo a privilegiar certos valores individuais, restritos, em detrimento de valores coletivos e 

humanos, torna-se necessário uma regulação social dos processos científicos e tecnológicos 

de forma democrática, visando o bem-estar social e a preservação do meio ambiente. 

Nesse contexto o ensino de ciências CTS, desempenha papel fundamental 

para o desenvolvimento de uma cultura científica, que privilegia a construção de 

conhecimentos, capacidades, atitudes e valores, voltada para a formação científica do cidadão 

apto a tomar decisões importantes relacionadas a controvérsias sociocientíficas, no interior de 

uma democracia participativa (SANTOS; SCHNETZLER, 2010; SANTOS; MORTIMER, 

2001; CACHAPUZ; PRAIA; JORGE, 2002). 

Uma vez contextualizado a origem e o significado do ensino de ciências 

CTS, são apresentados a seguir a trajetória do pesquisador e a sua contribuição na construção 

do problema de pesquisa. 

 

A Pesquisa Como Parte de Uma Trajetória 

 

 

O problema de pesquisa aqui enfrentado inscreve-se, de certa forma, 

indissociavelmente na trajetória do pesquisador que a ele se coloca, tanto quanto o próprio 

problema se impõe ao pesquisador. Tendo consciência de que problemas e objetos de 
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pesquisa não surgem ao acaso aos pesquisadores, tão pouco que determinado pesquisador 

pode colocar a si mesmo qualquer tipo de problema, são apresentados aqui como o problema 

e o objeto de pesquisa em si emergiram da minha trajetória social pelo meio acadêmico e 

científico. Para tanto, a fim de melhor dinamizar e evidenciar alguns aspectos pertinentes à 

construção do objeto de pesquisa são realizados alguns questionamentos importantes para se 

construir essa compreensão: “Quais as condições (sociais, epistemológicas, culturais, etc.) 

que tornaram possível a emergência do objeto e do problema de pesquisa? Por que, 

especificamente, estou em posição de contribuir com a produção do entendimento sobre esse 

objeto?”. 

 Meu primeiro contato com o universo das pesquisas em ensino de ciências 

CTS ocorreu ainda na graduação, durante o curso de Licenciatura em Física. A escolha pelo 

curso de Física em particular, inscreve-se dentro de um contexto de ajustamento (e mesmo de 

gosto pelo ajustamento) pessoal à rotina escolar. Ajustamento esse que (de)forma e molda 

alunos e professores ao longo dos anos a um jogo de papéis automatizado, cujo efeito mais 

visível seja a conformidade de ações previsíveis por ambas as partes e um tanto carentes de 

reflexão crítica como um todo. Logo, estava ajustado ao papel de aluno, no qual detinha 

relativo destaque, e gosto, na solução de “problemas” escolares, sobretudo de Física. A 

disciplina de Física apresentava-se, então, como um universo igualmente previsível, 

controlável, com suas recorrentes equações e problemas clássicos que se repetem 

indefinidamente. As disciplinas curriculares do curso de Licenciatura em Física, por sua vez, 

seguiram reforçando esse ajustamento aproblemático e acrítico do pesquisador com esse 

modo de transmissão de conhecimentos.  

Do mergulho inicial pelas pesquisas em ensino de ciências CTS, as 

características que mais me marcaram foram as grandes e impactantes transformações 

presenciadas pela sociedade ao longo dos séculos XIX e XX, amplamente influenciadas pelo 

desenvolvimento científico e tecnológico característicos desse período, e que garantiram a 

ambas, importância estratégica no cenário político, econômico e social (ZIMAN, 1981; 1985). 

Assim, em nossa sociedade, a qualidade “científica” atribuída a uma determinada informação 

ou conhecimento é significativamente valorizada. Mais do que uma característica 

diferenciadora das demais formas de conhecimento, tal designação está carregada de 

autoridade e legitimidade (FOUREZ, 1995). Nesse contexto, a figura do cientista carrega 

consigo toda a autoridade atribuída ao conhecimento científico, ou seja, consiste em uma 

posição social respeitável e respeitada, detentora de um conhecimento privilegiado, produzido 
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por poucos e inacessível à maioria das pessoas, mas capaz de proporcionar relevantes 

impactos na estrutura e organização social e no meio ambiente (GRANGER, 1994). 

Essa percepção da ciência e da tecnologia também era reforçada, e muito, 

com a transmissão rígida, disciplinar, descontextualizada, aproblemática, profundamente 

abstrata, etc. disseminada e inculcada no currículo e nas aulas ao longo dos dois primeiros 

anos do curso de Licenciatura em Física – iniciado em 2008 na Universidade Federal de Goiás 

– e que se manteve sistematicamente presente pelos dois anos restantes do curso. 

Somente foram lançadas luz a essas limitações do curso de Física a partir do 

momento em que iniciei minha formação enquanto professor-pesquisador em ensino de 

Física, então negligenciada pelo currículo do curso e anulada pelo ambiente proporcionado, 

tanto dentro quanto fora da sala de aula, pela maioria dos professores que lecionavam na 

graduação, de forma particular na licenciatura. 

Participando de uma iniciação científica em caráter voluntário, tornei-me 

integrante de um Pequeno Grupo de Pesquisa (PGP) recém-formado e em processo de 

construção e consolidação, intitulado “Sociologia da Tecnociência na Formação de 

Professores e no Ensino de Ciências”. Ali se inicia a instituição de um ambiente sistemático 

de questionamento permanente sobre as ciências e o seu ensino – de forma mais elaborada do 

que as discussões desenvolvidas em raríssimas oportunidades surgidas durante as aulas do 

curso de licenciatura – a partir das situações vivenciadas durante as atividades de estágio e da 

leitura de textos de autores integrados à Sociologia da Ciência e da Tecnologia. Grande parte 

das críticas e análises aqui apresentadas são frutos das inúmeras discussões travadas nesse 

grupo.  

A postura passiva, conformada e consentida, característica do “estudante 

ideal”, devidamente ajustado à forma de aprender do ensino tradicional, acarretou em 

contínuos enfrentamentos nesse PGP devido à forma crítica com que estava sendo estruturado 

pelo meu orientador Prof. Dr. Luiz Gonzaga Roversi Genovese, ávido por proporcionar 

situações “estranhas” de desajuste, que escapassem da relativa e aparente normalidade. Levei 

algum tempo para perceber que provocar estranhamentos, justamente naquilo que se mostra 

como banal e comum, consistia numa forma interessante de provocar o mundo. Provocar o 

mundo. Uma das funções sociais mais relevantes dos pesquisadores, sobretudo da Educação, e 

que muitas vezes permanece negligenciada. E, então, o estudante “ajustado” esforça-se para 

se tornar minimamente “desajustado” – questionando aquilo que está naturalizado, o que não 

quer dizer que seja natural, senão, através de um longo trabalho social de naturalização e 
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consentimento –, pois percebe o valor dessa forma de desajustamento na qualidade de 

enxergar novos problemas e novos objetos; isto é, o desajuste produz um olhar mais 

interessante, do ponto de vista epistemológico e, a partir daí, pode-se começar a provocar o 

mundo de outras formas. 

Nesse PGP tive os primeiros contatos com a teoria do campo de Pierre 

Bourdieu, em especial a teoria do campo científico (BOURDIEU, 2004a). A noção de campo 

é empregada para descrever e produzir conhecimento sobre espaços sociais estruturados pela 

e estruturadores das práticas dos agentes responsáveis pela produção dos bens simbólicos – as 

artes, a filosofia, a literatura, a ciência – que caracterizam as sociedades altamente 

diferenciadas. Logo, noções como campo, habitus, capital simbólico, violência simbólica, 

estrutura social, relações de força e sentido do jogo passaram a fazer parte de meu 

vocabulário e a influenciar a minha percepção sobre aquele ambiente científico no qual estava 

mergulhando. As primeiras participações em eventos científicos proporcionaram alguns 

vislumbres do campo científico. Principalmente pelas diferenças de opiniões e “pontos de 

vista” discutidos pelos pesquisadores em algumas ocasiões e também pela minha própria 

(o)posição em relação a algumas tomadas de posição de outros pesquisadores. Pude perceber 

a ação “desinteressada” nos discursos pela formação de cidadãos críticos para a participação 

social e os respectivos objetivos que tacitamente os acompanhavam.  

Paralelamente, ao longo de minha breve trajetória de iniciação à pesquisa, 

desde a graduação até o mestrado, tive a oportunidade de observar de perto as diversas 

situações problemáticas enfrentadas pelo meu orientador na condição de professor recém-

concursado em uma universidade pública e as estratégias empregadas na tentativa de se 

consolidar em uma posição reconhecida tanto em sua unidade de ensino quanto no Campo de 

Pesquisa em Ensino de Ciências Brasileiro (GENOVEZ, 2008; GENOVESE, 2014). A 

observação das estratégias adotadas por ele a cada novo embate travado nesses ambientes e a 

sua percepção singular das ações empregadas pelos demais pesquisadores-concorrentes 

também contribuíram de forma significativa para a construção de meu problema de pesquisa. 

Entretanto, apenas perceber alguns traços estruturantes das lutas científicas 

não é suficiente para realizar o investimento que aqui se operou. Possuir relativa lucidez sobre 

o lugar do espaço do qual se fala e os efeitos da estrutura das lutas científicas a que se está 

sujeito me permitiram assumir certas tomadas de posição durante todo o trabalho de 

objetivação. Ocupar uma posição marginal – dominada – nesse espaço de produção das 

pesquisas em ensino de ciências CTS e, simultaneamente, distante dos polos dominantes de 
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produção dessas mesmas pesquisas, além de impossibilitar de imediato alguma pretensão de 

ascensão às posições dominantes via estratégias de herança, isto é, por meio da aceitação e 

promoção dos fundamentos atualmente dominantes nessa estrutura, exige que o pesquisador 

se arme contra os efeitos invisíveis, porém intensos, das coerções proporcionadas pela 

violência simbólica que se faz sentir de forma mais agressiva, mas não menos sublimada, 

entre aqueles que encontram-se em uma posição desprivilegiada nesse espaço.  

Antes de tudo, a construção do objeto de pesquisa é uma constante luta 

contra as estruturas estabelecidas da pesquisa científica, que são, por sua vez, o produto 

histórico de uma construção historicamente realizada e reafirmada; cuja afirmação e 

reafirmação permanente manifesta-se nas resistências inconscientes, consentimentos 

invisíveis e nas chamadas à “ordem”, sistematicamente operadas e incorporadas durante todo 

o processo formativo do pesquisador. Essa consciência da forma com que os dominados 

participam da produção e do sentido sob si próprios que reforçam, na mente e no corpo, a sua 

situação de dominação, somente adquire significado na medida em que se transforma em ação 

sobre a pesquisa e o modo de pesquisar. Essa tomada de consciência, no entanto, só foi 

possível ser construída coletivamente, em um trabalho de longo prazo iniciado muito antes do 

mestrado nas discussões e estudos proporcionados pelo PGP. O objeto de pesquisa aqui 

construído é, portanto, resultado de uma forma “desajustada”, isto é, provocativa, e crítica de 

problematizar o espaço nacional de produção das pesquisas em ensino de ciências CTS, ao 

mesmo tempo em que se procura produzir um conhecimento rigoroso e sistemático sobre esse 

espaço em particular. 

Logo, a partir dessas contradições e situações presenciadas ao longo de 

minha trajetória acadêmica e do meu interesse e envolvimento pela e com a temática CTS, 

emergiu a problemática da existência do Subcampo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de 

Ciências CTS e de sua respectiva configuração. Tal subcampo existe? Que elementos são 

possíveis mobilizar para a construção de sua representação, de modo a torná-lo real, visível e 

evidente, isto é, naturalizado nas representações que os demais pesquisadores possuem? Ou, 

ainda, retomando a pergunta inicialmente feita: Por que é importante pensar as relações de 

produção e reprodução das pesquisas em Ensino de Ciências em CTS no Brasil como um 

campo? Em outras palavras, o que se coloca em questão aqui é: que argumentos são 

mobilizados e articulados para justificar o problema e o objeto de pesquisa que se pretende 

construir? A seguir, e ao longo de todo o texto, são esboçados alguns encaminhamentos 

pertinentes a essas perguntas. 
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Conforme afirma Bourdieu, a contribuição primeira que a noção de campo 

permite, consiste em romper com a imagem irenista provocada pelo termo “comunidade 

científica” (1983, p. 123). A palavra “comunidade”, segundo Bauman (2003), culturalmente 

indica um lugar de confiança e de segurança plena. Nas representações sociais naturalizadas e 

disseminadas, em uma comunidade vigora um ambiente de cooperação gratuita e mútua, de 

uma relativa uniformidade de opiniões e ideias e totalmente isenta de conflitos ou injustiças. 

Logo, a comunidade é um ambiente marcadamente em harmonia, característica que não 

acompanham outras denominações sociais: “As companhias ou a sociedade podem ser más; 

mas não a comunidade. Comunidade, sentimos, é sempre uma coisa boa” (BAUMAN, 2003, 

p.7). 

Esse obstáculo epistemológico proporcionado pela linguagem corrente 

(BACHELARD, 1996; BOURDIEU; CHAAMBOREDON; PASSERON, 2010) – no duplo 

sentido da palavra: corrente no sentido da linguagem comum; e no sentido de referência ao 

objeto “corrente”, que aprisiona a ideia e, consequentemente, o entendimento que se produz a 

partir dela – refletiu em diversos trabalhos em epistemologia e em sociologia das ciências.  

Na epistemologia das ciências as discussões que versam sobre o conceito de 

comunidade científica surgem de forma mais intensa após a publicação de “A Estrutura das 

Revoluções Científicas” em 1962 por Thomas Kuhn. Kuhn define a comunidade científica a 

partir do conceito central de sua teoria, o paradigma, de forma circular, conforme o próprio 

autor reconhece em um posfácio à obra de 1969: “Um paradigma é aquilo que os membros de 

uma comunidade partilham e, inversamente, uma comunidade científica consiste em homens 

que partilham um paradigma” (KUHN, 2011, p. 221). Por ser organizada em torno de um 

paradigma, uma comunidade científica é dotada de uma convergência de pontos de vista, o 

que acarreta na formação de um consenso sobre os problemas e os objetos de estudo, não 

havendo espaço para a competição entre cientistas pertencentes a uma mesma comunidade – o 

que existe é apenas um esforço coletivo empregado por uma comunidade de cientistas para a 

solução sistemática dos problemas que o paradigma permite propor. Outra característica 

presente na comunidade científica destacada por Kuhn consiste em sua “insulação” em 

relação a demandas e pressões externas, o que possibilita, segundo o autor, um tratamento 

mais eficiente dos problemas enfrentados pelos cientistas (KUHN, 2011, p. 208).  

Predecessor de Kuhn, Ludwin Fleck foi um dos poucos epistemólogos, no 

início do séc. XX, que destacaram o papel desempenhado por uma comunidade de cientistas 

na construção de fatos científicos (FLECK, 2010). Diferentemente de Kuhn, Fleck reconhece 



 Prerrogativas Da Pesquisa – justificativas e contextos 

O Subcampo Brasileiro De Pesquisa Em Ensino De Ciências CTS (Ciência-Tecnologia-Sociedade): um espaço em construção 

11 

que, para a consolidação de um fato científico construído coletivamente por uma determinada 

equipe de especialistas, são necessários os processos de negociação com outras áreas de 

especialidades e outros grupos sociais, tais como políticos, administradores, leigos, etc. 

Apesar da constatação do relevante papel desempenhado pelas comunidades científicas em 

tais processos de negociação, Fleck não vai muito além dos trabalhos de cooperação e 

divulgação realizados entre os cientistas, orientados à solução de problemas que impeçam ou 

não a consolidação de um fato científico.  

A noção de comunidade científica também é discutida por Robert K. Merton 

em sua tese de doutorado Science, technology and society in seventeenth century England 

(MERTON, 1938), considerada obra inaugural da sociologia da ciência. Nessa obra e em 

escritos posteriores, Merton destaca a institucionalização da ciência e da comunidade 

científica, o que possibilitou constituir um sistema de normas para a regulação das práticas 

científicas, o éthos da ciência – o universalismo; o comunismo; o desinteresse; e o ceticismo 

organizado – aliado a um sistema de recompensas às contribuições dadas à comunidade, que 

denominou de “efeito Matheus” (SHINN; RAGOUET, 2008; MERTON, 2013e). 

Assim, as discussões que versam sobre o conceito de comunidade científica, 

em maior ou menor intensidade, destacam: o caráter consensual das ideias centrais de uma 

comunidade; a ideia de total cooperação entre seus membros; e omissão dos interesses 

pessoais e/ou específicos ou, ainda, a sustentação da ideia de uma ação desinteressada por 

parte dos cientistas (LIMA, 1994; HOCHMAN, 1994; LÖWY, 1994; SHINN; RAGOUET, 

2008). Buscando romper com as limitações trazidas pelas abordagens centradas no conceito 

de comunidade científica, que impedem de enxergar as disputas entre cientistas que se 

ocupam da pesquisa de problemas similares, por exemplo, Pierre Bourdieu caracteriza as 

relações sociais estabelecidas entre cientistas e instituições ocupadas com o fazer científico 

como um campo científico (BOURDIEU, 1983; 2004a; 2004b). 

O campo científico é um espaço responsável pela produção e reprodução de 

um bem simbólico específico que, neste caso, é o conhecimento científico. É um espaço 

hierarquizado de posições, um campo de forças estruturado pelas suas lutas anteriores e 

estruturante das percepções e das tomadas de decisão e ação realizadas pelos agentes que nele 

atuam. É um espaço de lutas permanente, uma luta concorrencial pela conservação ou pela 

transformação da estrutura das relações de força, onde o que está em jogo é a capacidade de 

impor legitimamente as (suas) verdades científicas. Suas regras gerais de funcionamento, 

implícitas no jogo e tacitamente incorporadas pelos agentes na disputa, produz e exige, para o 
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seu próprio reconhecimento, uma forma específica de interesse (illusio) que, ao olhar do 

estrangeiro, assume uma forma ilusoriamente desinteressada. 

Ao caracterizar as pesquisas brasileiras em ensino de ciências CTS como 

um subcampo científico pretende-se lançar luz sobre esse espaço de produção de 

conhecimento, sobre as suas especificidades, os valores que são buscados por seus 

pesquisadores, os objetos que encontram-se em disputa a todo instante, e como esses 

elementos se posicionam e se distribuem hierarquicamente por esse espaço em construção. 

Outro avanço proporcionado pela construção do objeto aqui proposta é a 

possibilidade de se estabelecer uma crítica às categorias de percepção e ação rotineiramente 

empregadas no subcampo e a respectiva falta de questionamento sobre os princípios de 

divisão e classificação lançadas sobre a estrutura e que são consideradas, com frequência, 

como naturais. A construção de tais relações permite dissipar “ignorâncias tranquilizadoras” 

(BOURDIEU; CHARTIER, 2012) proporcionando uma compreensão orientada para a 

elucidação de mecanismos e instrumentos que comandam as dominações, condicionam as 

“escolhas” rompendo, assim, com a visão, de certa forma, encantada do mundo científico – na 

qual se encontram a visão substancialista e a experiência primeira, por exemplo. 

Depois de delineados alguns elementos da trajetória do pesquisador que 

influenciaram na construção do problema aqui tomado e esclarecidas as reais contribuições 

que podem ser obtidas ao se pensar um espaço de produção científica como um campo 

científico, abre-se espaço agora para a explicitação do problema de pesquisa e seus objetivos. 

 

Problema e Objetivos da Pesquisa  

 

 

Uma das contribuições mais interessantes da teoria de P. Bourdieu à 

metodologia de pesquisa desenvolvida aqui consiste em pensar relacionalmente o objeto de 

pesquisa (BOURDIEU, 2010a). A análise relacional exige a definição de determinada 

propriedade com o seu contexto, não de forma genérica que, muito comum na prática 

corrente, atribui características um tanto superficiais enquanto se acredita estar preenchendo 

algum critério de objetividade, quando, na verdade, se exerce um mero objetivismo aparente e 

de aparências (BOURDIEU; 2004c; BOURDIEU; CHAAMBOREDON; PASSERON, 2010). 
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Pensar relacionalmente exige, portanto, o esforço de determinação objetiva do contexto tanto 

quanto da propriedade analisada que ali se diferencia e, pela diferença em relação às demais 

propriedades de determinado espaço, é permanentemente definida e redefinida mediante as 

relações estabelecidas. Dessa forma, a metodologia de Análise de Conteúdo (BARDIN, 

2011) foi atualizada durante o processo de apreensão e análise operado em cada capítulo, 

resultando numa forma que aqui é definida como “Análise de Conteúdo Relacional”. Esta foi 

uma necessidade sentida para o ajustamento do método de análise ao referencial teórico da 

pesquisa, principalmente na etapa de codificação dos dados, em que o conteúdo não é 

caracterizado (e, consequentemente, categorizado) como uma propriedade intrínseca, natural, 

tal qual a forma de análise substancialista o faz, mas sim caracterizada em relação às outras 

propriedades que carregam algum conteúdo, igualmente relacional, sobre o espaço analisado. 

Diferentemente do método de análise original, em que a unidade de registro (“a palavra”, “o 

tema”, “o objeto”, etc.), “enquanto portadores de significação isoláveis” (BARDIN, 2011, p. 

135) carrega em si os sentidos que a caracterizam e que deverão ser apreendidas e analisadas, 

na Análise de Conteúdo Relacional as unidades de registro e os seus significados existem na 

e pela diferença que as caracterizam. Não há sentido falar sobre uma unidade de registro de 

forma isolada, distanciada do contexto em que ela é construída e naturalizada, uma vez que a 

sua característica somente existe no contraste com o cenário formado por todas as demais 

unidades de registro consideradas. 

Apoiado nesses entendimentos, o presente trabalho procura construir a 

representação do espaço de produção das pesquisas em ensino de ciências CTS como um 

Subcampo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências CTS partindo-se dos seguintes 

questionamentos: Existem elementos presentes no Campo Brasileiro de Pesquisa em 

Ensino de Ciências que sinalizam para a estruturação de um Subcampo Brasileiro de 

Pesquisa em Ensino de Ciências CTS? Quais são esses elementos? Qual a estrutura deste 

subcampo? Quais são os agentes e as instituições que fazem parte da disputa no interior deste 

subcampo? Que verdades tais agentes e seus grupos defendem e procuram impor, via 

violência simbólica, aos demais agentes concorrentes-consumidores? Trata-se de um esforço 

em fazer esse espaço de produção das pesquisas em ensino de ciências CTS interrogar a si 

mesmo, promovendo um exercício de reflexão e problematização sobre si próprio em um 

trabalho que procura desestabilizar certezas com a finalidade de diagnosticar quais “verdades” 

são ingenuamente elaboradas e efetivamente impostas em suas estruturas. 
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O principal objetivo do trabalho é reunir elementos que possibilitem 

caracterizar o espaço das pesquisas em ensino de ciências CTS como um Subcampo 

Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências CTS, construir uma representação das 

hierarquias existentes nesse espaço de produção científica em específico e identificar alguns 

efeitos desta estrutura sobre as pesquisas.  

No intuito de responder a estes questionamentos, a presente pesquisa está 

organizada da seguinte forma: 

No Capítulo I, “O Referencial Teórico – a produção científica como uma 

luta”, são apresentados, com o intuito de delimitar o cenário epistemológico com/contra o 

qual a investigação se constituiu e tomou forma, os principais conceitos integrantes da noção 

de campo. Mais do que um simples referencial escolhido para dar suporte à análise de dados, 

o conjunto conceitual produzido por Pierre Bourdieu participou ativamente desde as primeiras 

inquietações do pesquisador que resultaram na construção árdua, sinuosa, exigente e exaustiva 

do problema de pesquisa em si. Logo, são apresentados e definidos conceitos como campo, 

habitus, capital simbólico, illusio, violência simbólica, bem como a forma especifica que 

adquirem em um campo de produção de bens culturais e, em particular, num campo científico. 

O Capítulo II, “Do Campo Científico Brasileiro Ao Campo Brasileiro De 

Pesquisa Em Ensino De Ciências – um trabalho de reconstrução e objetivação histórica”, 

procura em um primeiro momento realizar uma reconstrução histórica do espaço de produção 

científica no Brasil sob a forma de um campo científico brasileiro. Essa reconstrução tem a 

intenção de realizar uma contextualização para o posterior trabalho de objetivação e análise 

das reconstruções históricas produzidas sobre a origem e institucionalização das pesquisas em 

ensino de ciências no Brasil, procurando, aqui, caracterizá-la como um Campo Brasileiro de 

Pesquisa em Ensino de Ciências – o espaço responsável pela produção e legitimação das 

pesquisas em ensino de ciências no Brasil. A análise das gêneses históricas das estruturas 

desse campo tem como função identificar as propriedades que lhe são valorizadas, portanto, 

consideradas pertinentes e relevantes, e que estão intimamente associados à sua trajetória no 

espaço social e em relação aos demais espaços de produção simbólica. Essa análise visou, 

ainda, descrever a construção das estruturas e dos capitais simbólicos que são valorizados, 

além de destacar o processo de constituição de um habitus específico característico das 

pesquisas em ensino de ciências. Para tanto, o capítulo ocupa-se em responder a seguinte 

pergunta de investigação: “Quais elementos que emergem das reconstruções históricas 

sobre as pesquisas em ensino de ciências no Brasil sinalizam para a constituição de um 
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campo científico?”. Logo, foi realizada uma Análise de Conteúdo Relacional de caráter 

qualitativo sobre as pesquisas que procuram descrever as origens históricas dessas pesquisas 

em ensino de ciências. 

Uma vez estabelecidos o campo científico brasileiro e o Campo Brasileiro 

de Pesquisa em Ensino de Ciências, enquanto cenário mais amplo de atuação dos 

pesquisadores em ensino de ciências CTS, o Capítulo III, “O Subcampo Brasileiro De 

Pesquisa Em Ensino De Ciências CTS” procura, em um primeiro momento, realizar uma 

reconstrução histórica das origens da pesquisa em ensino de ciências CTS no país resgatando 

as suas características iniciais e algumas transformações ocorridas no decorrer do avanço das 

produções científicas nacionais. Posteriormente, operou-se a construção da representação 

desse espaço como um subcampo científico, aqui denominado de Subcampo Brasileiro De 

Pesquisa Em Ensino De Ciências CTS, em que buscou-se caracterizar os agentes nas 

estruturas das propriedades pertinentes distribuídas e disputadas em busca de uma posição 

mais privilegiada. Para isso, as análises buscaram responder as seguintes perguntas de 

investigação: “Quais elementos que emergem do contexto de produção e legitimação das 

pesquisas em ensino de ciências CTS no Brasil consistem em capitais simbólicos apreciados 

pelos pesquisadores que nele estão inseridos? Qual a estrutura deste capital? Como ele se 

distribui atualmente entre os pesquisadores que atuam nessa produção?”. Os dados analisados 

foram construídos tendo por fonte as informações disponibilizadas na Plataforma Lattes pelos 

agentes envolvidos na pesquisa em ensino de ciências CTS, por meio do Currículo Lattes de cada 

um deles. As análises produzidas pretenderam sinalizar para a existência de uma forma de 

mercado simbólico de produção cultural, um campo, envolvendo a disputa de capitais simbólicos 

específicos, em torno de uma hierarquia de posições que caracterizam e diferenciam os 

pesquisadores dominantes e os pesquisadores dominados na estrutura das lutas simbólicas das 

pesquisas em ensino de ciências CTS. 

No Capítulo IV, “A História Dominante Do Movimento CTS e o Seu Papel 

No Subcampo Brasileiro De Pesquisa Em Ensino De Ciências CTS – indícios de uma luta 

histórica” são problematizados alguns elementos destacados na literatura nacional a respeito 

da história dominante de origem do movimento CTS, transmitida sob a forma de uma 

“história oficial”. Entende-se que esta “história oficial”, assim caracterizada por ser tratada de 

forma relativamente padronizada pelos principais trabalhos na área, desempenha um papel 

importante nas lutas no interior do subcampo. Visando esclarecer e discutir essa problemática, 

as análises apresentadas no capítulo buscaram responder a seguinte pergunta de investigação: 

“Quais os elementos e princípios simbólicos de dominação são possíveis de evidenciar nas 
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construções históricas apresentadas na literatura dominante do Subcampo Brasileiro de 

Pesquisa em Ensino de Ciências CTS?” A leitura crítica sobre as reconstruções históricas do 

movimento CTS apresentado de forma dominante nos principais trabalhos da área no contexto 

brasileiro teve o objetivo de desvelar a violência simbólica sublimada na estrutura de 

produção das pesquisas em ensino de ciências CTS, na forma como a verdade é estabelecida e 

tacitamente imposta aos demais agentes. 

 E finalizando a obra, nas Considerações Finais, são discutidas algumas 

contribuições mais gerais que a representação do Subcampo Brasileiro de Pesquisa em 

Ensino de Ciências CTS foi capaz de sinalizar para as pesquisas em ensino de ciências CTS.  

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

O REFERENCIAL TEÓRICO – a produção científica como uma luta 

 

 

 

opção por iniciar as discussões do presente trabalho justamente pela 

apresentação do aporte teórico adotado como referencial da 

pesquisa, não possui outro motivo, senão, construir o cenário 

epistemológico com/contra o qual essa investigação se constituiu e 

tomou forma. Mais do que um simples referencial escolhido para dar 

suporte à análise de dados, o conjunto conceitual produzido por Pierre Bourdieu não foi 

simplesmente incorporado à experimentação aqui realizada, mas participou ativamente desde 

as primeiras inquietações do pesquisador que resultaram na construção árdua, sinuosa, 

exigente e exaustiva do problema de pesquisa em si. 

 Com efeito, as noções de campo, habitus, capital simbólico, illusio, 

violência simbólica, dentre tantos outros que se fazem presentes na literatura do sociólogo 

francês, tornaram-se guias e balizas para todo o processo, simultaneamente teórico e prático, 

de construção do objeto, desde as escolhas metodológicas mais elementares como os 

indicadores pertinentes, a melhor forma de construção dos dados, à significação característica 

das inferências e interpretações, que auxiliaram todo esse movimento de luta intensa que 

caracteriza o ato de conhecer. Desse modo, essa gama de conceitos que definem o aporte 

teórico adotado é apresentada a seguir. 

A 
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 Ao longo de sua carreira como sociólogo, Pierre Bourdieu (1930-2002) 

desenvolveu um denso conjunto conceitual de caracterização dos diversos espaços sociais de 

produção cultural. Sejam esses espaços a filosofia, a arte, a literatura ou a ciência, todos eles 

alvos de sua objetivação científica, P. Bourdieu buscou superar as barreiras impostas pelo 

duelo entre leituras internalistas e leituras externalistas, enquanto dicotomias insuperáveis que 

dominavam os debates filosóficos no século XX, dirigidas a cada um desses espaços sociais. 

Para opor-se, por exemplo, às limitações de uma leitura da ciência pela ciência, ou seja, 

analisar a ciência exclusivamente por sua obra e seus feitos e, ainda, escapar à 

superficialidade de uma leitura da ciência que a define como um mero produto de 

condicionantes sociais externos, de seu contexto de produção, seja ele social, político ou 

econômico, Bourdieu recorreu a uma forma de produção de conhecimento que ele denominou 

de “conhecimento praxiológico”: 

 

  Por fim, o conhecimento a que podemos chamar praxiológico tem como 

objeto não só o sistema das relações objetivas que o modo de conhecimento 

objetivista constrói, mas também as relações dialéticas entre essas estruturas 

e as disposições estruturadas nas quais elas se atualizam e que tendem a 

reproduzi-las, isto é, o duplo processo de interiorização da exterioridade e de 

exteriorização da interioridade (BOURDIEU, 2002, p. 145). 

 

 

 Definido como o produto de uma espécie de “dupla translação teórica”, a 

construção do conhecimento praxiológico buscou superar as limitações identificadas nas 

posturas impostas ao ato heurístico do social pelas formas de conhecimento fenomenológico, 

que, marcadamente internalista, atribui primazia à experiência primeira e às relações de 

familiaridade com o objeto, isto é, apropriação do conhecimento familiar nativo e 

naturalizado; e pelas formas de conhecimento objetivista, que prioriza os efeitos das estruturas 

sociais sobre às práticas e às representações das práticas dos indivíduos, onde são 

estabelecidas relações puramente objetivas (pela economia, pela língua, etc.). Se por um lado 

a postura fenomenológica concebe o conhecimento social como produto da experiência 

individual e das compreensões e significações que essa experiência constrói sobre o social, 

numa completa ausência de hierarquias, como se todas as significações tivessem o mesmo 

peso num determinado espaço social, a postura objetivista o concebe como o efeito de rígidas 

estruturas externas, que independem das relações de significação e escolhas individuais. 
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 Contrapondo-se a essas duas formas de conceber o social, o conhecimento 

praxiológico busca construir sua compreensão sociológica a partir da análise das práticas, aqui 

entendidas como uma manifestação, nem mecânica nem direta, dos efeitos tanto das estruturas 

sociais construídas e consolidadas quanto das significações individuais construídas, 

incorporadas, negociadas e renegociadas na e pela vivência nessas mesmas estruturas. Dessa 

forma, sequer as estruturas sociais ou as significações individuais são absolutas ou 

absolutizadas. Ambas são transformadas, modificadas temporal e espacialmente, a partir das 

práticas estabelecidas pelos agentes sociais, que realizam ações, conversões e renegociações 

de valores, não necessariamente econômicos, capazes de deformar o espaço por eles ocupado, 

ou serem deformados por ele, a depender das opções que se encontram socialmente 

disponíveis. 

 Para todos os efeitos, Bourdieu enfatiza essa dialética ao elaborar o conceito 

de espaço social a partir das práticas dos agentes, constituída de uma estrutura objetiva, 

construída historicamente, dotada de leis e regras sociais que se impõe diferenciadamente a 

esses mesmo agentes a todo o momento, por ocuparem posições igualmente diferenciadas 

nessa estrutura, que exerce efeito significativo sobre suas tomadas de posição e sobre as 

possibilidades de ação. Nesse contexto, o sentido dado às práticas, ou mesmo as próprias 

práticas em si, as escolhas, os gostos, as opiniões e os posicionamentos são (con/de)formados 

em um processo de incorporação ocorrida nas relações estabelecidas nas estruturas do espaço 

social e que, posteriormente, são devolvidas à estrutura, sendo objeto de novas negociações e 

motivando a conservação ou a transformação dessa relações. Esse “duplo processo de 

interiorização da exterioridade e de exteriorização da interioridade” característico da 

dinâmica social é responsável pela constituição, nos próprios agentes, de algo que Bourdieu 

chamou de habitus: 

 

  sistemas de disposições duráveis e transponíveis, estruturas estruturadas 

predispostas a funcionar como estruturas estruturantes, ou seja, como 

princípios geradores e organizadores de práticas e de representações que 

podem ser objetivamente adaptadas ao seu objetivo sem supor a intenção 

consciente de fins e o domínio expresso das operações necessárias para 

alcançá-los, objetivamente “reguladas” e “regulares” sem em nada ser o 

produto da obediência a algumas regras e, sendo tudo isso, coletivamente 

orquestradas, sem ser o produto da ação organizadora de um maestro 

(BOURDEIU, 2011b, p. 87). 
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 Os habitus são, portanto, tudo aquilo que os agentes mobilizam para realizar 

suas ações, dar sentido a elas e às ações dos demais agentes, atribuir valores diferenciados a 

determinados elementos e elaborar estratégias tácitas e inconscientes, essencialmente práticas, 

segundo seus próprios objetivos e interesses. Os habitus, aliás, são responsáveis pela própria 

constituição dos interesses dos agentes, aquilo que lhe parece interessante e aquilo que não o 

é, aquilo que lhe desperta atenção e aquilo que lhe parece indiferente. Essa illusio (interesse), 

responsável pelas diversas formas de disputa existentes entre diferentes agentes no interior do 

espaço social, é o que incentiva as diversas formas de investimento, possui capacidade de 

atribui valores específicos a determinados objetos podendo resultar em práticas muito 

particulares (BOURDIEU, 2007). Assim tem origem o conceito de campo, esse espaço 

particular característico das sociedades altamente diferenciadas (BOURDIEU, 2010b) capaz 

de mobilizar agentes ao redor de bens simbólicos bastante específicos, justamente devido à 

sua potencialidade de produzir e inculcar a illusio necessária para reconhecê-los como valores 

dignos de alguma forma de investimento. Desse modo, existem tantos campos quanto 

illusiones possíveis de se criar socialmente e o campo será tão restrito e particular, quanto 

mais restrita e específica for a illusio necessária para cria-lo. Na maioria dos casos, campos 

particulares produzem os próprios bens simbólicos a que atribuem valor e, portanto, são 

constituídos de uma lógica própria e específica de funcionamento a qual é preciso apreender 

para entendê-lo e caracterizá-lo. 

 Um campo, portanto, é um espaço social relativamente autônomo, 

estruturado e estruturante, em que atuam agentes e instituições responsáveis pela produção e 

reprodução de seus valores e de seus produtos. É um espaço de relações de força e um espaço 

permanente de lutas pela conservação ou pela transformação das relações de força, sendo que 

as disputas no interior do campo ocorrem entre agentes, e/ou instituições, dotados de 

diferentes tipos de capitais simbólicos distribuídos de forma desigual entre eles.  

 Trata-se de um espaço hierarquizado de poderes no qual os agentes 

estabelecem relações objetivas entre si, segundo a lógica e os princípios próprios de 

funcionamento do campo, construídos, explicitados e incorporados por eles nas e pelas lutas 

travadas no interior desse espaço, com o objetivo de alcançar uma posição mais privilegiada 

na estrutura. Consiste em uma estrutura de diferenças que existe objetivamente por meio das 

relações ali estabelecidas, estruturada pelas lutas e disputas anteriores entre os agentes e, ao 

mesmo tempo, estruturante das ações e das tomadas de decisão destes mesmos agentes. Dessa 

forma, o campo científico, assim como o campo artístico, o campo literário ou o campo 
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filosófico, enquanto espaços de produção de bens simbólicos, nada mais são do que campos 

com estruturas e propriedades específicas, que produzem e acumulam capitais simbólicos 

específicos (BOURDIEU, 2004b; 2010b; 2011a). 

Conforme já dito, as ações dos agentes são guiadas pela forma particular de 

illusio cultivada no campo, isto é, a forma específica de interesse tacitamente produzida, 

reproduzida e inculcada a todos os agentes que pertencem ao universo em questão, e tornam 

possíveis os atos de fé simbólico recorrentes na dinâmica do campo. Esses atos de 

comprometimento com a estrutura das lutas e com os bens simbólicos produzidos e 

disputados, além de serem mecanismos eficazes de produção, reprodução e reafirmação da 

própria illusio, evidenciam aquilo que está na base da crença do campo e que permanece fora 

da disputa e da discussão, simplesmente por ser algo aceito por todos aqueles que decidem 

entrar no jogo: a doxa. Essa espécie de consenso velado e silencioso sobre os próprios 

fundamentos do campo, amplamente sublimados na estrutura, somente se torna real mediante 

uma forma de submissão dóxica de seus agentes que proíbe, tácita e inconscientemente, o 

questionamento às crenças mais fundamentais da produção simbólica. Esse campo da doxa, 

presente em qualquer campo de produção de bens simbólicos, produz:  

 

 uma censura ao mesmo tempo mais radical e invisível porque é constitutiva 

do próprio funcionamento do campo, que se refere ao conjunto do que é 

admitido pelo simples fato de pertencer ao campo, o conjunto do que é 

colocado fora de discussão pelo fato de aceitar o que está em jogo na 

discussão, isto é, o consenso sobre os objetos da dissensão, os interesses 

comuns que estão na base dos conflitos de interesse, todo o não discutido, o 

não pensado, tacitamente mantidos fora dos limites da luta (BOURDIEU, 

1983, p. 146). 
  

 

 Logo, os campos de produção dos bens culturais são, segundo Bourdieu, 

universos sociais baseados na crença em seus próprios valores e produtos. A partir do que é 

conhecido e reconhecido como a crença fundamental legítima do campo se desenrola 

incessantemente as disputas em torno da verdade dominante nas estruturas. Tais campos 

existem e persistem em um determinado tempo e espaço porque conseguem produzir, 

simultânea e eficazmente, produtos simbólicos e a respectiva necessidade por tais produtos. 

Mediante a instauração de um mercado de (re)produção e consumo de bens simbólicos 

específicos, é estruturado um espaço de lutas entre agentes que se ocupam da produção, 
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reprodução e transformação desses bens. O que está em disputa entre esses agentes é a própria 

definição dos objetos por eles produzidos, ou seja, eles estão em constante luta pela 

(re)definição da verdade sobre os bens simbólicos produzidos no campo (BOURDIEU, 2008). 

 Trazer a noção de campo à investigação e utilizar os seus conceitos para a 

construção do objeto aqui tomado, o universo das pesquisas em ensino de ciências CTS no 

Brasil, trata-se, portanto, de procurar apreender e descrever quais são princípios de 

compreensão gerais dos campos de produção simbólica, se estes princípios são observados 

nesse espaço particular em estudo e, ainda, exige a formulação do questionamento sobre a 

especificidade desses princípios gerais neste caso particular. Logo, a noção de campo orienta 

e comanda o processo de investigação ao obrigar a elaboração de questões centrais como: por 

que é que se joga neste campo em específico e não em outros?; o que de fato está em jogo no 

campo, isto é, quais são os interesses (illusio) específicos e objetivos que mobilizam as 

disputas?; quais os valores (capitais simbólicos) procurados, distribuídos e redistribuídos, e 

como se operam essas distribuições nas estruturas?; quais são os instrumentos ou as armas 

que estão legitimamente disponíveis aos agentes para jogar?; e, por fim, qual é a estrutura da 

distribuição desses valores em disputa, num dado momento analisado, que garantem o acesso 

a determinados bens e privilégios na estrutura? (BOURDIEU, 2004b). 

 Com efeito, em oposição à dicotomia das leituras internalistas/externalistas 

na descrição do trabalho científico, Bourdieu sinaliza que as pressões externas exercidas sobre 

um determinado campo, sejam elas de que origem for, se exercem exclusivamente no e pelo 

campo, por intermédio da lógica própria de funcionamento de sua estrutura. A intensidade 

com que essas pressões e demandas exteriores ao campo influenciam nas ações dos agentes 

em seu interior depende do grau de autonomia desse mesmo campo em relação aos demais 

campos com o qual interage na estrutura do espaço social. A autonomia de um campo, por sua 

vez, depende do volume de capital global acumulado por ele, isto é, pelos seus agentes como 

um todo, de modo que quanto maior a sua autonomia, maior será a capacidade que os agentes 

terão em se defender das demandas externas, ou de fazê-las “refratar” quando adentram o 

campo, quer dizer, retraduzindo-as de acordo com interesses próprios e específicos do campo, 

transformando-as quase que totalmente, sendo dessa forma orientadas para corresponder às 

necessidades, demandas e interesses dos agentes envolvidos (BOURDIEU, 2004a). Com 

efeito, o campo científico não é um campo completamente isolado do espaço social em que 

está situado, tão pouco submete-se mecanicamente a qualquer tipo de pressão externa 

exercida sobre ele – os produtos simbólicos são construídos e definidos em meio as lutas entre 



 O Referencial Teórico – a produção científica como uma luta 

O Subcampo Brasileiro De Pesquisa Em Ensino De Ciências CTS (Ciência-Tecnologia-Sociedade): um espaço em construção 

23 

os agentes do campo, em busca por uma posição mais privilegiada em sua estrutura interna, e 

em busca de autonomia para defender-se e impor aos demais campos atuantes no espaço 

social a sua verdade específica e a de seus produtos. Uma característica marcante que 

demonstra a autonomia conquistada por um campo está relacionada à autoridade que seu 

discurso exerce fora do campo em que é produzido. 

 Um dos elementos que diferencia um determinado campo dos demais é o 

tipo de capital simbólico que é valorizado, acumulado e disputado pelos seus agentes, de 

modo que, o que caracteriza a sua estrutura num dado momento é a distribuição desses 

capitais entre todos os agentes concorrentes no campo. O capital simbólico, por sua vez, 

consiste em determinadas propriedades, materiais ou simbólicas, sejam elas do tipo físico, 

econômico, cultural ou social, conhecidas e reconhecidas pelos agentes do campo, eles 

próprios dotados de categorias de percepção ajustadas aos princípios do campo, de modo que 

são capazes de percebê-las e lhes atribuir valor. Logo, somente agentes que possuem as 

disposições e categorias de percepção e ação (habitus) vigentes no campo são capazes de 

reconhecer e valorizar aquilo que o campo produz e valoriza (BOURDIEU, 2004b; 2004c). 

Os capitais simbólicos, portanto, caracterizam e diferenciam os agentes localizando-os 

momentânea e objetivamente na estrutura, organizando a distribuição das formas de poder 

prevalecentes em um dado momento em determinado campo (BOURDIEU, 2010b). 

 Assim, o campo consiste em um espaço de conflitos e de ação socialmente 

construído pelo confrontamento de agentes detentores de diferentes recursos e que entram em 

disputa na busca por conservar ou transformar a estrutura de distribuições de capitais – 

portanto, de poderes – estabelecida. Os conflitos instaurados comandam as estratégias de cada 

agente, de modo que tais estratégias dependem da posição de cada um deles na estrutura das 

relações de força do campo num determinado momento. Para tanto, as ações e estratégias de 

cada agente são direcionadas pelas possibilidades e impossibilidades inerentes à sua posição e 

à representação que determinado agente possui tanto de sua posição quanto da posição de seus 

concorrentes, e visa adquirir determinado capital em que tem predisposição e/ou afinidade a 

acumular. 

Analisando o campo científico (BOURDIEU, 1983; 2004a; 2004b) e o 

campo acadêmico (BOURDIEU, 2011a), P. Bourdieu identificou dois tipos de capitais 

simbólicos valorizados e acumulados pelos agentes de ambos os campos: o capital científico 

específico (“puro”) e o capital científico institucionalizado (social).  
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O capital científico “puro” consiste em um tipo de capital cultural, 

personalizado, isto é, unicamente associado a um determinado agente em específico, 

relacionado à notoriedade e o prestígio ostentados no campo, estando relacionada às 

contribuições conhecidas e reconhecidas pelo campo científico, efetuadas pelo agente que o 

detém e que por ele passa a ser caracterizado. É percebido em sua forma objetivada nas 

publicações científicas nos periódicos mais seletivos, de maior prestígio, nas citações a ele 

atribuídas e nas premiações e homenagens referentes às suas contribuições. Os agentes que 

possuem esse tipo de capital são dotados de competência e poder de autoridade científica 

reconhecida e legitimada, adquirindo, assim, visibilidade e reconhecimento entre seus pares 

concorrentes.  

O capital científico institucionalizado, também denominado de capital 

social, é de caráter temporal e político e está associado à ocupação de cargos administrativos 

de destaque em instituições científicas. Os agentes que o detém e o acumulam, adquirem o 

poder sobre os meios de produção e reprodução do campo, ao ocuparem cargos burocráticos 

em instituições financiadoras de pesquisas científicas, comitês e comissões organizadoras de 

eventos científicos e avaliadoras de pesquisas, como bancas de dissertações de mestrado e 

teses de doutorado, associações ou sociedades de cientistas, detendo o poder de conceder (ou 

não) ingresso ao campo científico, conselhos editoriais de periódicos científicos e cargos 

burocráticos em instituições de ensino. 

Conforme já mencionado, os capitais valorizados e disputados são 

princípios de diferenciação dos agentes no campo, caracterizando-os na estrutura e moldando 

seus habitus. A estrutura do campo, por sua vez, é organizada e caracterizada segundo três 

dimensões. Na primeira dimensão, os agentes são analisados de acordo com o volume de 

capital global acumulado, isto é, considerando-se, juntos, os dois tipos de capital científico 

(cultural e social) obtidos. A segunda dimensão ocupa-se em analisar a estrutura desse capital, 

ou seja, diferenciar os dois tipos de capital acumulados segundo o peso relativo deles 

comparado ao capital global. A terceira dimensão analisa a evolução temporal desse capital, 

tanto de seu volume quanto de sua estrutura, de modo que nos proporciona a trajetória 

percorrida por um determinado agente no interior do campo. 

Dessa forma, hierarquias inscritas nas estruturas das lutas podem ser 

transcritas e representadas no papel, mobilizando-se indicadores pertinentes que permitam 

apreender essa lógica fundamental específica que move os agentes no campo, além de tornar 

possível sistematizar e elaborar uma forma de conhecimento sobre elas. Mais além, a forma 
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com que esse conhecimento sobre a produção do conhecimento é construído é de extrema 

importância. Com efeito, a forma relacional de se construir o objeto de pesquisa exige, antes 

de tudo, pensar a realidade, ou melhor, a parcela da realidade em estudo no interior de seu 

contexto específico em que está localizada e em relação ao qual ela é permanentemente 

definida e redefinida mediante relações de força ali estabelecidas. Dito de outra forma, o 

trabalho de objetivação científica é, sobretudo, um trabalho de diferenciação social que tem 

por objetivo desvelar as relações que justamente produzem as diferenciações apreendidas. 

Essa forma de conceber o objeto de pesquisa evita, principalmente, que os diferentes espaços 

sociais sejam caracterizados isoladamente, de forma substancialista, como se os mesmos 

fossem o produto de propriedades universais próprias e absolutas, de uma natureza intima 

independente do contexto em que se encontra situado. 

Para tanto, a construção relacional do objeto exige que se apreendam, 

simultaneamente, as propriedades pertinentes para a caracterização do espaço investigado (os 

capitais simbólicos), elas próprias definidas umas em relação às outras e em relação às 

propriedades não consideradas pertinentes identificadas com o auxílio de um conjunto de 

hipóteses amplamente apoiadas na problemática teórica capaz de lhes dar sentido; e a forma 

com que essas mesmas propriedades pertinentes são distribuídas entre os agentes localizados 

nesse espaço. Logo, Bourdieu recomenda que, para cada espaço, cada campo estudado, se 

construa um “quadro dos caracteres pertinentes de um conjunto de agentes ou instituições” 

(BOURDIEU, 2010a, p. 29) que consiste basicamente na enumeração das propriedades que se 

mostram necessárias para a caracterização de um determinado agente ou instituição e impor o 

questionamento de sua presença ou ausência nos demais agentes ou instituições que 

encontram-se posicionadas naquela estrutura. 

Essa espécie de diagrama de ausência/presença das propriedades relevantes 

em um campo, por exemplo, permite identificar aqueles agentes que estão melhor 

posicionados na estrutura e que exercem, de forma mais intensa, os efeitos do poder 

simbólico, fundado basicamente no conhecimento e no reconhecimento de uma autoridade 

particular, por parte significativa dos demais agentes situados naquele espaço. Essa relação 

entre dominantes e dominados dita a tônica das lutas simbólicas pela verdade do campo e, 

consequentemente, pela disputa de posições mais privilegiadas a que são conduzidos os 

agentes com o objetivo de impor a sua verdade particular e transformá-la em crença coletiva. 

Evidentemente, a “verdade” enquanto crença coletiva é construída 

coletivamente. Cada agente atua no campo visando demarcar os fundamentos da crença 
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coletiva segundo seus próprios interesses específicos, de modo que todos, de forma desigual, 

“tendem sempre a desviar em seu benefício a autoridade de que dispõem, portanto, a impor 

como única legítima sua variante própria da visão dominante de mundo” (BOURDIEU, 

2008, p. 70). Essa dominação, mais do que a manifestação mecânica, direta e simples de um 

efeito exercido pelos dominantes sobre os dominados, é produzida indiretamente enquanto 

efeito de uma trama complexa de ações, posições e tomadas de posição, ao passo que também 

impõem limitações a cada um dos agentes dominantes na estrutura, tornando-o, assim, 

dominado pela estrutura que emprega para exercer a dominação, influenciando as suas 

escolhas e os seus investimentos. Por isso mesmo, aqueles agentes considerados dominantes 

na estrutura do campo estão mais comprometidos com a verdade do campo, o que se traduz, 

dentro da lógica específica de cada microcosmo social, em estratégias e escolhas que visam a 

conservação das relações de força vigentes num determinado momento. Agentes que buscam 

estratégias de subversão dessas relações de força, e que, com isso, provocam transformações 

nas estruturas do campo, frequentemente ocupam posições dominadas e, com isso, 

encontram-se menos comprometidos com as verdades estabelecidas. 

Isso não quer dizer que todos os dominados tendem a se apropriarem de 

estratégias subversivas. Um dos efeitos mais evidentes e, paradoxalmente, invisíveis 

associado à imposição da verdade do campo, que contribui ativamente para a conservação das 

relações de força ali existentes dotando-as de relativa inércia, é o da violência simbólica. Tais 

verdades consolidadas, isto é, as verdades dominantes num dado momento e espaço, se 

impõem sobre os todos os agentes que atuam no campo, em maior ou menor intensidade 

dependendo da posição ocupada por cada um deles, mediante violência simbólica, exercendo 

seus efeitos de dominação sobre todo o campo. A dominação somente adquire a sua 

autoridade e se torna legítima a partir do momento em que dissimula os mecanismos 

arbitrários engendrados em suas escolhas e em suas tomadas de posição, ou seja, a partir do 

momento em que passa a exercer no campo uma violência simbólica. Desse modo a violência 

simbólica atua ocultando seus próprios mecanismos de opressão e imposição, por ser uma 

espécie de: 

 

violência suave, insensível, invisível a suas próprias vítimas, que se exerce 

essencialmente pelas vias puramente simbólicas da comunicação e do 

conhecimento, ou mais precisamente, do desconhecimento, do 

reconhecimento ou, em última instância, do sentimento. Essa relação social 

extraordinariamente ordinária oferece também uma ocasião única de 

apreender a lógica da dominação, exercida em nome de um princípio 
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simbólico conhecido e reconhecido tanto pelo dominante quanto pelo 

dominado (BOURDIEU, 2014, p. 7-8). 
  

 

 A violência simbólica é responsável pelas “chamadas à ordem” no campo, 

as coerções invisíveis e, por isso mesmo, difíceis de serem identificadas e, consequentemente, 

de se oferecer resistência a elas. Sua principal função é justamente eclipsar o arbitrário que 

encontra-se na base de qualquer relação de dominação social e que é necessário tornar-se tão 

naturalizado a ponto de tornar-se invisível e passar completamente despercebido em meio às 

práticas dos agentes. 

 Por fim, mobilizar a noção de campo exige do pesquisador uma atenção 

especial à forma com que se manifestam esses diversos conceitos na realidade que pretende-se 

objetivar. O conhecimento produzido por essa construção tem o objetivo de apreender tudo 

àquilo que o espaço em análise possui de particular, a especificidade que o torna um universo 

singular de produção de bens simbólicos, ao passo em que busca desvelar todos os 

mecanismos, práticos e simbólicos, engendrados em seu funcionamento. Essa breve 

explanação do referencial teórico adotado, além de sistematizar alguns dos conceitos 

principais que serão trabalhados a seguir, permitiu destacar ao leitor diversas propriedades e 

efeitos que foram necessários se ter em mente para a realização da experiência empírica 

exigida pela construção do objeto de pesquisa.  Uma vez apresentados os principais elementos 

de caracterização do campo científico empregados nessa pesquisa, é discutida a seguir a 

origem histórica do cenário científico que tornou possível a emergência das pesquisas em 

ensino de ciências CTS no Brasil. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

DO CAMPO CIENTÍFICO BRASILEIRO  

AO CAMPO BRASILEIRO DE PESQUISA EM ENSINO DE CIÊNCIAS 

– um trabalho de reconstrução e objetivação histórica 

 

 

 

izer que o espaço social responsável pela produção e legitimação das 

pesquisas em ensino de ciências no contexto brasileiro funciona como 

um campo, isto é, um espaço estruturado de posições e estruturante das 

ações entre agentes e/ou instituições que se ocupam da produção de 

bens simbólicos específicos, exige alguns apontamentos, práticos e 

teóricos, necessários para se pensar e analisar as estruturas que atualmente encontram-se em 

voga. E, ainda, explicitar as estruturas objetivas e incorporadas de um determinado campo, 

elas próprias denunciando um estado de lutas e de relações de força num momento singular, 

exige, antes de tudo, explicitar a trajetória descrita pelo campo em questão no espaço social e 

em relação aos demais espaços de produção simbólica. Dito de outra forma, a análise 

sistemática de um campo, ou seja, a mobilização de instrumentos de inteligibilidade 

epistemológica deste espaço social circunscrito, delimitado, mais ou menos bem definido, o 

qual se pretende construir uma forma específica de conhecimento sobre, é indissociável da 

análise das gêneses históricas das estruturas que o constroem e o definem enquanto campo e 

que, por sua vez, são o produto de lutas históricas anteriormente travadas, isto é, das lutas 

necessárias para se constituir como um campo.  

D 
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A gênese histórica das estruturas, ou melhor, o conhecimento sobre a gênese 

histórica das estruturas objetivas e incorporadas se torna um importante objeto de 

investigação científica, pois atua, por meio dessas mesmas estruturas postas em análise, sobre 

as tomadas de posição e ação nas lutas atualmente em curso no campo (BOURDIEU, 2010a). 

A origem histórica das estruturas que integram determinado campo é, portanto, objeto e 

instrumento de luta pelos agentes que dele fazem e tomam parte, uma vez que o seu 

(re/des)conhecimento produz implicações na constituição dos habitus e nas relações 

estabelecidas com os demais agentes, com os bens simbólicos produzidos, e com os valores 

(capitais simbólicos) disputados. Logo, a construção do objeto de pesquisa demanda que se 

caracterizem alguns elementos sociais que possibilitaram a emergência do Campo Brasileiro 

de Pesquisa em Ensino de Ciências que, por sua vez, no interior das lutas ali travadas, 

permitiram se construir o Subcampo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências CTS. 

Trata-se, portanto, de analisar no tempo e no espaço as conquistas e os atos simbólicos que 

tornaram possíveis a constituição dessas estruturas e o seu reconhecimento nos campos 

científico e acadêmico brasileiros como um todo. 

Dito isto, uma reconstrução da trajetória histórica do campo, que aqui se 

pretende operar visa, enquanto reconstrução científica, contribuir para um melhor 

entendimento do campo, de suas estruturas objetivas e incorporadas e as suas transformações 

temporais. Por um trabalho de reflexividade, isto é, um trabalho de objetivação e análise dos 

próprios espaços responsáveis por objetivar e analisar – a objetivação dos espaços e agentes 

objetivantes (BOURDIEU, 2004c) – toma-se a trajetória do Campo Brasileiro de Pesquisa 

em Ensino de Ciências não como objeto de história, mas como objeto de análise histórica. 

Logo, essa construção tem como finalidade evidenciar as condições objetivas historicamente 

construídas que tornaram possíveis a produção e o funcionamento do sentido do jogo social, 

necessário para se ver, e se fazer ver, como evidente o interesse objetivado nas instituições e 

nas produções simbólicas do campo em questão. Além desse reconhecimento interno do 

campo, as análises aqui apresentadas buscaram evidenciar, ainda, o processo de busca dos 

agentes pelo reconhecimento externo da existência do campo, todo o processo de luta pela 

naturalização dessa classificação socialmente construída que é a do pesquisador em ensino 

de ciências.  

Desse modo, a construção científica, ao mobilizar instrumentos de 

objetivação que permitam analisar as condições epistemológicas e sociais necessárias para 

constituição de um campo à luz de um aporte teórico pertinente, tornou possível desvelar 
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certas características relevantes sobre a emergência do Campo Brasileiro de Pesquisa em 

Ensino de Ciências. Trata-se, portanto, de um trabalho de diferenciação do campo, um 

trabalho histórico e um esforço por reconhecimento de suas especificidades, uma vez que as 

análises visam objetivar as condições históricas que tornaram possível o processo de 

construção de capitais simbólicos, de uma illusio e de habitus específicos, necessários para a 

instauração de um mercado simbólico baseado no conhecimento e no reconhecimento. Com 

isso, o presente capítulo tem o objetivo de, ao analisar as reconstruções históricas do Campo 

Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências publicadas pelos seus agentes, tentando 

identificar e categorizar elementos que o caracterizem e o diferencie enquanto campo 

científico, realizar uma objetivação da trajetória do campo, evidenciando o processo de 

construção e instituição das estruturas objetivas concomitantes ao processo de construção e 

constituição de suas estruturas incorporadas características.  

 

II. 1. Uma breve trajetória do campo científico brasileiro 

 

 

O Campo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências consiste em um 

espaço de produção cultural que funciona como um mercado simbólico estruturado. A 

estrutura desse mercado produz um interesse específico (illusio) em agentes ali situados, 

dotados de um habitus específico que os permitem reconhecer esse interesse como algo pelo 

qual se está disposto a investir e lutar (BOURDIEU, 2003). Como será analisado mais 

adiante, o objeto de disputa desse campo, aquilo que mobiliza os seus agentes e as suas 

formas específicas de apostas, são as pesquisas produzidas sobre o ensino de ciências, ou seja, 

o conhecimento e o reconhecimento produzido e legitimado como verdadeiro sobre os 

diferentes aspectos inerentes à educação científica em seus diversos níveis. Trata-se, 

sobretudo, de um campo pertencente ao que aqui se denomina de campo científico brasileiro, 

espaço social responsável pela produção, reprodução e legitimação do conhecimento 

científico produzido no país e sobre o qual os seus agentes, cientistas/pesquisadores, lutam 

pelo monopólio da autoridade científica ao mobilizar recursos desigualmente distribuídos 

entre si. Logo, para a devida caracterização da trajetória do Campo Brasileiro de Pesquisa 

em Ensino de Ciências torna-se necessário elucidar algumas características pertinentes da 

trajetória do campo científico brasileiro que possibilitaram a sua constituição e consolidação. 
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Dessa forma, são apresentados nesta seção alguns apontamentos destacando características 

peculiares do campo científico brasileiro. 

O histórico de colonização portuguesa no Brasil, marcada por uma ocupação 

de natureza predatória e espoliativa, durante muito tempo dificultou e impediu investimentos 

que buscassem o desenvolvimento cultural e social da colônia – dentre os quais encontram-se 

a ciência e a tecnologia, ou mesmo, a educação científica. Esse cenário somente veio a ter 

alguma alteração significativa séculos após o início do processo de colonização:  

 

A Ciência Moderna, surgida na Europa no século XVII só atinge o Brasil no 

início do século XIX, com a chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro, 

e com a criação das nossas academias de Medicina, Direito e Engenharia, 

além das Militares (VARGAS, 1994a, p. 18). 
 

 

A transferência da sede da Corte portuguesa para o Rio de Janeiro no século 

XIX tornou possível a criação de instituições características das sociedades altamente 

diferenciadas, capazes de tornar o governo no Brasil minimamente exequível (SCHWARCZ; 

STARLING, 2015). Dentre tais instituições destaca-se a criação do primeiro Banco do Brasil, 

a Academia Real Militar; escolas de Medicina no Rio de Janeiro e na Bahia, a Academia de 

Belas Artes, o Jardim Botânico, a Biblioteca Nacional, o Museu Nacional, a Imprensa Régia, 

etc. 

Seja no período imperial brasileiro, que se seguiu após o processo de 

independência, ou no início da Primeira República, a estruturação de um cenário para uma 

produção científica nacional não avançou significativamente. O processo inicial de 

industrialização da região sudeste, no início do séc. XX, tornada possível devido à expansão 

da economia cafeeira e toda uma infraestrutura de exportação voltada para o café que 

mostrou-se necessária desenvolver, resultou nos investimentos iniciais em engenharia, 

metalurgia e agronomia (VARGAS, 1994b). A construção desse cenário no espaço social 

brasileiro estabeleceu um relativo crescimento urbano, decorrente do desenvolvimento inicial 

da indústria, possibilitando a ascensão dos novos intelectuais, filhos da classe média e da 

pequena burguesia que se consolidara naquele momento. A educação científica, que neste 

contexto reservava-se à formação de profissionais liberais, essa elite intelectual local que 

adquiriu prestígio no recente movimento de modernização do país – resultando em obras 
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estruturais como portos, usinas hidrelétricas, políticas públicas de saúde urbana, etc. –, 

estabelecia vínculos profundos entre a produção técnica e tecnológica e os processos de 

industrialização e urbanização. Nesse cenário as pesquisas em medicina despontavam como 

disciplina dominante, pois além de angariar fundos do Estado e da iniciativa privada nacional 

para suas pesquisas, entre as escassas fontes de financiamento disponíveis para a maior parte 

dos pesquisadores brasileiros, também obteve financiamento da iniciativa privada 

internacional como a Fundação Rockefeller, que chegou a investir em construção de 

laboratórios de pesquisa e conceder bolsas de estudo a pesquisadores da área no país 

(SCHWARTZMAN, 2001; CARLOTTO, 2013).  

Apesar de haver entusiastas da ciência moderna desde o período imperial, 

ávidos em divulgar os mais recentes avanços científicos aos círculos privilegiados da 

sociedade brasileira, a profissão de cientista ainda não fazia parte daquela estrutura social. 

Os primeiros aspirantes a cientistas encontravam-se subordinados a “profissões tecnológicas” 

de relativo prestigio, obtendo seus diplomas nas academias locais ou no exterior, e realizando 

pesquisas orientadas à solução de problemas práticos mais imediatos à realidade com que se 

confrontavam em meio aos recentes movimentos de modernização (BURGOS, 1999; 

CARLOTTO, 2013). Alguns deles sequer se denominavam cientistas devido ao caráter 

marginal existente nas pesquisas que empreendiam (SCHWARTZMAN, 2001). Mais além, 

não haviam no Brasil verdadeiras instâncias específicas de reconhecimento e consagração 

necessárias para operar a distribuição de capitais simbólicos a serem disputados e acumulados 

– o que não quer dizer que tais capitais não existiam ou não eram disputados entre os 

pesquisadores atuantes naquele períodoii –, e que promovessem a crença simbólica e o sentido 

do jogo na produção científica. A figura do pesquisador brasileiro tratava-se, portanto, de 

uma posição que precisou ser construída na estrutura do espaço social, através das lutas por 

reconhecimento social de um capital simbólico específico, que, por sua vez, precisaria ser 

conhecido e reconhecido pelos próprios agentes do campo. Em outras palavras, esse capital 

simbólico específico necessita de reconhecimento no próprio campo de origem, em que os 

                                                           
ii Uma manifestação evidente de heteronomia, característica da condição embrionária em que se encontrava a 

produção científica nesse período, é o fato do poder de distribuição de capitais no interior do campo científico 

ser exercido por instituições originalmente localizadas fora desse campo. A exemplo do que ocorrera na 

trajetória de outros campos já estudados, como o campo literário francês, em que:  “Na ausência de verdadeiras 

instâncias específicas de consagração [...], as instâncias políticas e os membros da família imperial exercem um 

domínio direto sobre o campo literário e artístico, não apenas pelas sanções que atingem os jornais e outras 

publicações (processos, censura etc.), mas também por intermédio dos proveitos materiais ou simbólicos que 

estão em condições de distribuir” (BOURDIEU, 1996, p. 66), não haviam instituídas no Brasil instâncias 

legitimamente científicas dotadas de autonomia suficiente para exercer a atividade de distribuição de capitais 
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agentes precisam, antes de tudo, estar convencidos de que se trata de um valor singular 

produzido pelo campo, o que envolve lutas internas, para posteriormente buscarem a 

legitimação e a autoridade associada a esse valor no âmbito social mais amplo. 

A construção social do pesquisador brasileiro, por sua vez, perpassa a busca 

pela construção e consolidação de um espaço social de conhecimento e reconhecimento, que 

consiga estabelecer minimamente uma autonomia, que se traduz no controle sobre as 

instâncias de legitimidade de seus próprios produtos e interesses, e no controle da distribuição 

dos proveitos materiais e simbólicos específicos para seus agentes. Trata-se de um trabalho 

coletivo de construção que se opera simultaneamente em duas direções, um empreendimento 

teórico e prático, num movimento duplo para reunir recursos objetivados, do tipo 

institucional; e simbólicos, incorporados na forma de um habitus específico, suficiente para 

exercer efeitos simultaneamente científicos e políticos necessários para extrair o coletivo de 

agentes da posição marginal em que se encontram para uma posição conhecida e reconhecida 

oficialmente. 

No entanto, a construção desse espaço específico de produção da ciência 

encontrou alguns obstáculos inerentes às formas de dominação à qual os primeiros cientistas 

estavam submetidos e que perdurou, com poucas alterações, por toda a primeira metade do 

séc. XX. Uma espécie de subordinação estrutural (BOURDIEU, 1996) que atuava por meio 

de duas vias principais cujos efeitos se exerciam desigualmente sobre os agentes, dependendo 

da posição em que se encontravam na estrutura social: por um lado, pelo campo econômico, 

que impõe demandas e sanções ditadas pelas exportações de produtos agrícolas e pela 

industrialização dos grandes centros urbanos, cujas sujeições são exercidas na forma de 

problemas práticos, indicados para a solução, para os recursos humanos devidamente 

capacitados, e na forma de postos de trabalhos oferecidos e, sobretudo, não oferecidos ou 

estimulados pelo mercado, o que, muitas vezes resultou na fuga desse profissional 

especializado para o exterior, para países em que a ciência já se encontrava instituída e 

profissionalizadaiii; e, por outro lado, uma dominação cultural exercida pela influência da 

filosofia positivista de Augusto Comte aos círculos intelectuais brasileiros, alimentada por 

                                                                                                                                                                                     

entre os agentes do campo e assim instaurar um mercado simbólico capaz de reconhecer suas próprias demandas 

específicas. 
iii Foram realizadas algumas tentativas posteriores de repatriamento desses cientistas brasileiros atuantes no exterior 

entre o final da década de 1960 e início da década de 1970. As ações, denominadas de “Operação Retorno” foram 

desenvolvidas em conjunto pelo Ministério das Relações Exteriores e o Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) e encontraram dificuldades devido a própria estrutura científica precária do país e 

pela política repressiva imposta pelo Estado, em plena ditadura militar, que se manifestava sobre os cientistas 

brasileiros na forma de exílios e aposentadorias compulsórias (MOTOYAMA, 1985). 
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afinidades e reverências a modelos científicos recentes, disseminando esse sistema de valores 

especificamente em reuniões e seminários de divulgação científica, promovidos e consumidos 

pela alta sociedade local e, em parte, patrocinadas pelo Estado.  

Particularmente, a filosofia positivistaiv realiza aqui uma dupla influência, 

de caráter cultural e político-econômico, de modo que, apesar de incentivar e impulsionar 

investimentos em infraestrutura no país, num amplo movimento de modernização e, nessa via, 

estimulando desenvolvimentos tecnológicos nas áreas da engenharia civil, medicina, 

mineração, siderurgia, etc., tal modernização, mostrou-se um entrave para a pesquisa 

científica. Uma vez que o positivismo propagado supervalorizava a ciência de tal modo a 

considerá-la perfeita e acabada – devendo-se, portanto, ser somente ensinada e “aplicada” – o 

investimento em pesquisa científica seguiu, dessa forma, menosprezado e fora das prioridades 

tanto políticas e econômicas quanto culturais (VARGAS, 1994c).  

A Sociedade Brasileira de Ciências, fundada em 1916 por membros da 

Escola Politécnica, foi uma das primeiras instituições que buscou reunir e congregar cientistas 

brasileiros para debater assuntos científicos. Em sessão realizada no dia 16 de dezembro de 

1921, a Sociedade adotou o nome de Academia Brasileira de Ciências (ABC), denominação 

em utiliza até hoje. Sediada na cidade do Rio de Janeiro, então capital da República, a 

instituição, concebida como uma organização independente, reuniu pesquisadores das 

principais instituições científicas nacionais, como o Museu Nacional, o Observatório 

Nacional, o Serviço Geológico e Mineralógico e o Instituto de Medicina Experimental de 

Manguinhos, atual Instituto Oswaldo Cruz. Entre as suas atividades buscava promover a 

divulgação de teorias científicas recentes aos seus membros seja com a realização de 

conferências com cientistas estrangeiros ou com a publicação da Revista da Sociedade 

Brasileira de Ciências. Apesar de desempenhar importante papel cultural e intelectual no meio 

científico brasileiro, a academia não chegou a promover ou financiar programas de pesquisa 

no país ao longo da primeira metade do séc. XX. Aparentemente, não estava atenta à 

construção de um mercado simbólico ou mesmo de reunir capitais suficientes a ponto de se 

impor como instância de reconhecimento e consagração específica para a produção científica 

local. Por outro lado, as próprias tentativas de conquista de autonomia da instituição chegaram 

a ser minadas pelo Estado como no caso da demolição de sua sede em 1928 sem qualquer 

                                                           
iv A filosofia positivista encontra terreno fértil sobretudo em países da América Latina como o Brasil, o Chile e o 

México. No contexto brasileiro essa filosofia influenciou parte dos grupos responsáveis pela instituição da república 

em 1889 e possui como manifestação mais evidente o lema positivista presente na bandeira nacional “Ordem e 
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espécie de compensação à Academia, sob o pretexto do “projeto de reurbanização da cidade 

do Rio de Janeirov”, cuja doação do terreno e do prédio havia sido feita anos atrás pelo 

governo brasileiro. 

As primeiras universidades brasileirasvi que conseguiram, de fato, se 

estabelecer social e economicamente tiveram origem na década de 1930 (TORO-DE-

SANCHEZ, 1996), à exceção da Universidade do Rio de Janeiro, fundada em 1920 e que 

posteriormente viria a se tornar a atual Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).  Entre 

elas destacam-se a Universidade de São Paulo (USP), fundada em 1934, a Universidade do 

Distrito Federal (UDF) criada em 1935 e a Universidade do Brasil, criada em 1937, sendo a 

UDF extinta em 1939 e seus cursos incorporados à Universidade do Brasil 

(SCHWARTZMAN, 2001; CARLOTTO, 2013). O surgimento dessas universidades, de total 

interesse dos grupos intelectuais brasileiros, agora relativamente mais numerosos e em busca 

permanente por reconhecimento e prestígio social – o que não quer dizer que estejam, 

necessariamente, interessados em instituir um ambiente de produção científica – são 

empregadas sobretudo como tentativas de consolidar institucionalmente a valorização do 

capital simbólico que detêm, de tipo cultural, ainda que este espaço acadêmico recém 

construído esteja mais orientado à formação profissional que a produção de novos 

conhecimentos. Dessa forma têm início movimentos que lutam pela autonomia e 

fortalecimento das universidades brasileiras: 

 

Multiplicam-se as universidades, mas com predomínio da formação 

profissional, sem idêntica preocupação com a pesquisa e a produção de 

conhecimento. No entanto, será pertinente lembrar também que, de 1935 a 

1945, a criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP e da 

Escola de Ciências da UDF, posteriormente incorporada à Faculdade 

Nacional de Filosofia, tiveram o mérito de integrar desde o início estudiosos 

e cultores da ciência, que deixaram suas marcas, formando escola. [...] a 

Escola de Ciências da UDF e a Faculdade Nacional de Filosofia não apenas 

formaram os docentes das ciências exatas, mas prepararam diversos 

pesquisadores que passaram a integrar os quadros do Instituto Oswaldo 

Cruz, do Museu Nacional, do Departamento Nacional de Produção Mineral e 

do Instituto de Tecnologia. O intercâmbio com instituições estrangeiras, a 

participação em seminários e simpósios começam a fazer parte do trabalho 

                                                                                                                                                                                     

Progresso”, que exprime e atribui à noção de progresso social a percepção racionalista de ordem e controle social 

(ANDERY; SÉRIO, 2012). 
v Conforme consta na página virtual da academia: http://www.abc.org.br/article.php3?id_article=4 
vi Historicamente, as primeiras universidades a serem fundadas no país foram: a Universidade de Manaus, 

denominação atribuída a partir de 1913 à Escola Livre de Manaus criada em 1909; a Universidade de São Paulo 

fundada em 1911 e a Universidade do Paraná fundada em 1912. Nenhuma dessas instituições tiveram uma 

trajetória duradoura. 
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dos cientistas e pesquisadores, já agora de forma institucional (FÁVERO, 

2006b, p. 28-29). 

 

 

Esse quadro inicial de profissionalização da carreira científica no Brasil 

muda drasticamente a partir de 1945. Após a 2ª Guerra Mundial tem-se amplamente difundida 

a crença, em especial nos países capitalistas, de que o investimento no desenvolvimento 

científico e tecnológico consistiria no principal instrumento de acesso ao desenvolvimento 

econômico e social (DIXON, 1976). Até aquele momento, no contexto brasileiro a atividade 

de pesquisa científica era tratada como uma manifestação cultural qualquer; assim como as 

artes, a literatura e a filosofia, a ciência consistia em apenas mais um objeto de cultivo da 

intelectualidade, não possuindo qualquer valor estratégico, seja na mente dos governantes seja 

na mente dos próprios cientistas, e, consequentemente, não sendo alvo de investimentos mais 

amplos, ou tomada como uma verdadeira política de Estado. A demonstração de poder da 

bomba atômica ao final da 2ª Guerra, no entanto, alterou essa percepção sobre a ciência e a 

tecnologia (SCHWARTZMAN, 2001).  

O período Pós-Guerra é marcado por um movimento de modernização do 

país, contando com iniciativas e investimentos orientados por um forte desejo de 

desenvolvimento econômico. A indústria ganha um maior destaque no cenário econômico 

devido a um processo expressivo de expansão da produção e de empregos. São realizados 

grandes investimentos para o desenvolvimento da pesquisa científica e do sistema 

universitário, que passa a contar com uma rede de universidades federais. A exemplo do que 

ocorria no exterior, o governo brasileiro planejava tornar a ciência uma política de Estado.  

A alteração da percepção e postura dos cientistas em relação à ciência e 

tecnologia levou-os a uma redefinição da percepção que possuíam sobre a sua própria função 

na sociedade. Essa espécie de responsabilidade social do cientista para com o progresso social 

e econômico do país levou a uma militância desses profissionais em torno das principais 

problemáticas enfrentadas pela sua população. Em outras palavras:  

 

“Antes da guerra, a necessidade de contar com a ciência era proclamada em 

nome da cultura, da civilização e da liderança intelectual. Mais tarde, 

passou-se a ver na ciência uma ferramenta importante para o processo de 

desenvolvimento e planejamento econômicos, o que levou os cientistas a 

sustentar que lhes cabia a responsabilidade de não se limitarem a ter somente 

uma vida acadêmica. Eles queriam participar de todas as decisões relevantes 
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da sociedade, e sentiam-se capacitados para tal missão. Eles haviam 

acompanhado atentamente o envolvimento de cientistas no esforço de guerra 

na Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética” (SCHWARTZMAN, 2001, 

p.170). 
 

O desfecho da 2ª Guerra operou tamanha revolução simbólica nos países 

capitalistas, que seus efeitos foram impossíveis de serem ignorados no Brasil. Essa revolução 

simbólica operada pela ciência nesse período a nível mundial, recorrendo-se, inclusive, à 

violência física (tendo a explosão das bombas atômicas como manifestação mais evidente), 

modificou a relação com o conhecimento em todas as instâncias produtivas da sociedade. Se 

antes, a burguesia proprietária das indústrias e os produtores latifundiários não sentiam 

necessidade de estudo ou de uma mínima formação escolar específica, agora o sentem, por 

meio de demandas e imposições sociais que se exercem através do campo econômico e as 

quais devem ajustar-se, sob pena de serem excluídos do jogo, tornando-se obsoletos no 

mercado a que estão vinculados. As mesmas demandas recaem sobre o mercado de trabalho 

manifestando-se sobre os trabalhadores na forma de exigência de diplomas escolares de níveis 

cada vez mais elevados para o preenchimento das vagas disponíveis. 

A valorização do capital cultural ocorreu, portanto, com a demonstração e o 

reconhecimento de seu elevado potencial para deformação das estruturas sociais 

estabelecidas. O interesse social pela ciência, representada na sua apropriação pelo Estado, 

integrando-a oficialmente à sua política, somente tornou-se possível a partir do momento em 

que os cientistas conseguiram converter o capital científico em algo relevante dentro do 

conjunto de capitais que integram o monopólio da violência física e simbólica legítima 

vigente e que encontra-se em poder do Estado.  

Logo, essa revolução simbólica em curso no exterior, manifesta-se no país 

na forma de uma mobilização dos agentes integrantes do campo científico brasileiro para a 

devida institucionalização e consolidação de um mercado simbólico específico, cuja 

autonomia tornará possível o reconhecimento dos interesses específicos dos pesquisadores, 

levando-os à relativa desassociação com o imediatismo que as pesquisas tecnológicas 

implicam.  

A institucionalização do campo científico ocorre, principalmente, em três 

aspectos: a criação das primeiras sociedades científicas e, em decorrência, as primeiras 

revistas especificamente científicas orientadas à publicação de contribuições de pesquisadores 

brasileiros; a criação das primeiras instituições públicas destinadas exclusivamente ao 
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financiamento de pesquisas científicas; e a reforma universitária de 1968 que institui a pós-

graduação no país e, finalmente, torna a pesquisa científica uma atividade fim da universidade 

pública que se disseminara por todo território nacional. Com efeito, o movimento de 

institucionalização da ciência nacional promoveu o conhecimento, o reconhecimento e a 

legitimação do capital científico em suas duas manifestações, o capital do tipo cultural, 

associado à produção e às contribuições científicas produzidas pelos agentes do campo; e o 

capital do tipo social, associado à ocupação de cargos burocráticos, agora especialmente 

fortalecido com a emergência das novas instituições científicas. 

Portanto, como resultado das lutas pela naturalização da profissão de 

cientista, essa classificação socialmente construída e legitimada a partir de determinado 

arbitrário cultural, tem origem as primeiras instituições científicas relativamente autônomas e 

dotadas de reconhecimento social. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 

(SBPC), fundada em 1948, foi uma das instituições pioneiras nesse sentido ao buscar 

organizar verdadeiros espaços de reconhecimento imanentes ao campo científico brasileiro, 

ao promover reuniões anuais de pesquisadores e criar um periódico científico – a “Ciência e 

Cultura” – destinado à divulgação dos trabalhos de agentes do campo, além de estabelecer 

diversos contatos entre cientistas e as agencias financiadoras do governo.  

O espaço de diálogo entre cientistas, estabelecido pelos esforços da SBPC, 

incentivou a mobilização e a organização dos agentes para a criação de diversos outros 

espaços de socialização, reconhecimento e disputa. Desse movimento foram fundadas, então, 

diversas sociedades de cientistas: a Sociedade Brasileira de Fisiologia (SBFis) em 1957; a 

Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear (SBMN) em 1961; a Sociedade Brasileira de Física 

(SBF) em 1966; a Sociedade Brasileira de Bioquímica (SBBq) em 1967; a Sociedade 

Brasileira de Matemática (SBM) em 1969; a Sociedade Brasileira de Química (SBQ) em 1977 

e a Sociedade Brasileira de Biologia Celular (SBBC) em 1978; para citar algumas. Todas 

essas sociedades destacaram como elemento motivador a construção de espaços específicos 

de interação entre cientistas, aberto à troca de experiências e a divulgação de resultados de 

trabalhos. Em outras palavras, as sociedades científicas construíram, gradualmente, espaços 

propensos ao estabelecimento de uma economia de trocas simbólicas específicas baseadas no 

conhecimento e no reconhecimento entre pares concorrentes. 

A estruturação das sociedades científicas brasileiras resultou em dezenas de 

eventos e periódicos especializados, que se tornaram objeto e espaço de disputa no interior do 

mercado simbólico agora estruturado. Esses eventos e periódicos tiveram papel importante na 
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construção e consolidação da illusio scientifica – essa espécie de interesse aparentemente 

desinteressado, que nada mais é senão uma forma específica de interesse que mobiliza os 

agentes ao redor dos objetos em disputa no campo – e do habitus específico – necessário para 

o reconhecimento e apreciação da illusio construída e a apropriação dos instrumentos 

simbólicos necessários para se investir no mercado científico onde tem lugar as lutas por 

autoridade e prestígio – que passaram a ser reconhecidos e valorizados no campo na medida 

em que foram estabelecidos critérios de avaliação e legitimação dos trabalhos apresentados e 

publicados. 

Um passo importante em direção à conquista de autonomia do campo 

científico brasileiro ocorreu com a criação de instituições públicas de financiamento, 

sinalizando que, finalmente, o Estado assumiria a ciência como um bem simbólico importante 

para a sociedade brasileira, ou melhor, o Estado assumiria a ciência como um bem simbólico 

importante para a manutenção do monopólio da violência física e simbólica legítima a que 

detém e cujos esforços são sempre orientados para mantê-lo sob seu poder. Nesse sentido, o 

ano de 1951 é marcado pela criação de duas significativas instituições de financiamento às 

pesquisas científicas no país: o Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq), que em 1975 seria 

transformado no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (atual 

CNPq), vinculado ao Ministério de Planejamento e responsável por estimular a pesquisa 

científica e tecnológica, através do financiamento de pesquisas e a formação de pesquisadores 

e técnicos, contando, inclusive, com intercâmbio com instituições estrangeiras; e a 

Companhia Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), vinculado 

ao Ministério da Educação, responsável por administrar a formação de pesquisadores 

qualificados em diversas áreas, como física, matemática, química, etc., passando a ter maior 

papel no financiamento da pesquisa científica do país com a criação dos novos programas de 

pós-graduação surgidos após a reforma do ensino universitário de 1968. A criação dessas 

instituições de financiamento, e de outras que surgiram posteriormente como o caso da 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), também contribuíram 

para a construção e o refinamento progressivo da illusio e do habitus característicos do campo 

científico brasileiro na medida em que a concessão de verbas para pesquisas científicas 

tornaram-se objeto de disputa entre os pesquisadores das mais variadas disciplinas. Assim 

como ocorreu com as revistas científicas, o aumento da demanda por financiamento acarretou, 

consequentemente, na definição e explicitação das regras e critérios necessários para os 

pesquisadores serem contemplados. E, novamente, assim como ocorreu com as revistas 
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científicas, a definição desses critérios resulta na definição tácita do que se entende por 

pesquisa científica e, portanto, consistem em permanente objeto de disputa no interior do 

campo. 

Por fim, a reorganização das universidades públicas federais em 1968, 

valorizou a pesquisa científica nessas instituições de ensino superior, tornando-a uma de suas 

finalidades, ao lado da formação profissional. A universidade passa a ser vista como uma 

importante instituição para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia brasileira e, nessa 

direção, a pesquisa científica é integrada num primeiro momento com a instituição de cargos 

de professores com dedicação em tempo integral e um plano de carreira específico que leve 

em conta a sua produção científica. A criação dos programas de pós-graduação e pesquisa 

surgem, de certa forma, como resultado desse novo grupo de professores universitários, agora 

ocupados integralmente dos afazeres da instituição de ensino ao qual estão vinculados e 

impelidos institucionalmente a investirem em pesquisas científicas, sob o risco de se tornarem 

profissionalmente defasados em relação ao instituto ou departamento em que estão alocados 

(SCHWARTZMAN, 2001, p. 169). Dessa forma, os mestrados e doutorados surgidos desse 

movimento de reestruturação das universidades começaram a ser responsáveis pela formação 

científica profissional de novos pesquisadores, que passariam a atuar no país, estabelecendo, 

assim, uma formação padrão profissional. Atuam também como mecanismo de restrição de 

acesso ao campo, uma forma de censura consentida, tida como a principal censura do campo, 

que é o direito de entrada e acesso aos instrumentos do campo, valorizado e tidos como 

legítimos de serem mobilizados em suas lutas (BOURDIEU, 1983). O título acadêmico, 

enquanto capital cultural objetivado, certifica habilidades específicas e, em sua decorrência, 

concede o direito de participar da luta pela verdade científica, de falar e agir legitimamente 

em meio às disputas por autoridade e prestígio, obtidas mediante o acúmulo dos capitais 

simbólicos. 

Esse breve esboço da estruturação do campo científico brasileiro buscou 

apresentar, tanto quanto possível, as lutas iniciais que mobilizaram os cientistas brasileiros na 

busca por reconhecimento e autonomia. A construção de um bem simbólico específico e a 

posterior institucionalização de um espaço próprio destinado à produção e reprodução desse 

bem, em suas variantes, permitiu à ciência brasileira a conquista de relativa autonomia para a 

instauração de lutas simbólicas próprias, particulares, a fim de estabelecer de forma objetiva o 

reconhecimento como a principal forma de capital simbólico apreciado pelos cientistas. Nesse 

cenário relativamente favorável para o campo científico, com a criação das primeiras 
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sociedades de cientistas e revistas especificamente científicas; a instituição do financiamento 

público de pesquisas científicas; e a instituição da pós-graduação no país vinculando a 

pesquisa às universidades públicas nacionais, evidenciando que a ciência tornara-se um bem 

relativamente valorizado no espaço social brasileiro, é que tem origem as primeiras pesquisas 

científicas preocupadas em problematizar o próprio ensino curricular institucional das 

ciências e promover um melhor encaminhamento dos problemas enfrentados pelos 

professores de ciências em sala de aula. Nesse sentido, visando dar um melhor 

encaminhamento para a análise das gêneses históricas das pesquisas em ensino de ciências no 

Brasil, é apresentada a seguir a metodologia empregada para essa análise. 

 

II. 2. Metodologia 

 

 

A construção científica permite romper com categorias de percepção pré-

construídas, falsamente sistematizadas, que encerram e aprisionam o pensamento e, 

consequentemente, o conhecimento sobre o objeto de pensamento. A ilusão retrospectiva, 

essa espécie de construção histórica linearmente estruturada, levantada de forma 

aproblemática, trata-se de uma categoria pré-construída que reduz o conhecimento científico 

ao conhecimento imediato da experiência primeira, tal qual o senso comum a percebe 

(BOURDIEU; CHAAMBOREDON; PASSERON, 2010). Esse conhecimento pretensamente 

científico, conhecimento aparente e de aparências, exclusivamente descritivo, o que não 

implica necessariamente que consiga ser explicativo, contenta-se em enumerar propriedades 

superficiais que se apresentam à primeira vista, tidas como “evidentes”, o que não quer dizer 

que sejam um produto de verdadeiras evidências, numa manifestação clara de ausência de 

uma problemática teórica que oriente e dê sentido ao objeto, tornando possível a sua 

construção. Dessa forma, a possibilidade de construção do objeto é, de antemão, colocada fora 

de questão e, consequentemente, fora da ação das “abordagens metodológicas” que visam 

somente contar uma história. Tais construções, no lugar de apreender e explicar as estruturas 

de determinado espaço social e os seus efeitos sobre os agentes, apenas legitima um ponto de 

vista específico associado a uma posição privilegiada, ao perpetuar a visão dominante sobre a 

dada estrutura, seja ela feita de forma consciente ou inconsciente. 
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Com efeito, a construção do objeto de pesquisa consiste em uma etapa 

importante da investigação científica, pois previne o pesquisador contra a ação espontânea de 

um objeto pré-construído, mediante operações rigorosas e sistemáticas que define e delimita o 

universo das propriedades pertinentes e dos instrumentos epistemologicamente relevantes. 

Essa construção empírica da inteligibilidade do objeto, capaz de construir um conhecimento 

legítimo e verdadeiro ao mobilizar simultaneamente instrumentos teóricos e práticos, permite 

preservar a qualidade crítica e criativa da atividade científica ao exigir a formalização 

explícita dos critérios de construção científica implícitos na prática de objetivação, 

possibilitando melhor controle lógico dos pressupostos empregados e das escolhas operadas 

(BOURDIEU, 2011a).  

A construção da problemática de pesquisa tem, portanto, o objetivo de 

delimitar as propriedades que se deve apreender a fim de elaborar um modelo de compreensão 

teórica e prática do objeto. Em oposição a uma postura empirista/positivista do trabalho de 

objetivação, que promove uma simplificação da atividade científica ao tomar os dados como 

algo “dado”, isto é, evidente e autoexplicativo, que dispense toda e qualquer operação de 

análise propriamente dita, a construção do objeto permite, autoriza, direciona e organiza os 

procedimentos de construção dos dados, cuja explicitação, como mecanismo de rigor 

epistemológico, consiste na própria definição do que seja evidência, que nada tem de evidente 

a não ser quando apreendido por meio de uma estrutura teórica capaz de dar-lhe sentido, 

significado e valor. 

Uma das necessidades que o aporte teórico adotado destaca para uma 

construção adequada do objeto é a de pensá-lo relacionalmente. Pensar cada elemento 

presente na literatura que reconstrói a trajetória das pesquisas em ensino de ciências como 

uma propriedade relacional do objeto, isto é, uma propriedade que somente adquire 

significado quando apreendido em relação às demais propriedades que constituem o objeto, é 

abrir espaço para a manifestação de relações que normalmente permanecem invisíveis ao 

olhar comum e desvelar os seus efeitos exercidos sobre a estrutura analisada. 

Logo, a noção de campo (BOURDIEU, 2003; 2010a; 2010b) consiste no 

cenário epistemológico que dá sentido explicativo ao conjunto construído de evidencias, 

estando ela própria na base de construção das evidências. Ela permite a análise dessa parcela 

específica e mais ou menos delimitada da realidade – o universo das pesquisas em ensino de 

ciências – ao mobilizar alguns conceitos-chave (capital simbólico, habitus, estruturas, illusio, 

etc.) em uma construção sistemática e permanente do objeto de pesquisa possibilitando 



 Do Campo Científico Brasileiro Ao Campo Brasileiro De Pesquisa Em Ensino De Ciências – um trabalho de reconstrução e objetivação histórica 

O Subcampo Brasileiro De Pesquisa Em Ensino De Ciências CTS (Ciência-Tecnologia-Sociedade): um espaço em construção 

43 

apreender todo um conjunto de relações que, de alguma forma, estão atrelados ao objeto e se 

tornam propriedades relevantes e significativas ao estudo. 

A construção das gêneses históricas das estruturas do campo, que se tem por 

objetivo analisar relacionalmente, tem como função, por excelência, destacar as propriedades 

que lhe são valorizadas, portanto, consideradas pertinentes e relevantes aos agentes, e estão 

intimamente associados à sua trajetória no espaço social e em relação aos demais espaços de 

produção simbólica. A trajetória singular de um universo específico, tal como o Campo 

Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências, é capaz de evidenciar a construção de suas 

estruturas sociais e dos capitais simbólicos que são valorizados, além de ressaltar o processo 

de constituição de seu habitus específico. Uma das problemáticas evidenciadas pelo aporte 

teórico adotado é que a noção de campo exige que se pense e se construa os espaços sociais 

de produção cultural como um mercado simbólico onde atuam agentes concorrentes na 

estrutura, em luta permanente por uma posição mais privilegiada nessa mesma estrutura em 

que estão situados. 

Desse modo, visando dar encaminhamento ao seguinte problema: “Quais 

elementos que emergem das reconstruções históricas sobre as pesquisas em ensino de 

ciências no Brasil sinalizam para a constituição de um campo científico?”, foi realizada 

uma Análise de Conteúdo Relacional de caráter qualitativo (BOGDAN; BIKLEN, 1994). A 

opção por esse método de construção e análise de dados e evidências adquire sentido no 

interior da problemática abordada, pois trata-se da mais adequada na apreensão das 

características relevantes presentes na trajetória das pesquisas no ensino de ciências no Brasil, 

mostrando-se um relevante instrumento no auxílio da construção do objeto de pesquisa aqui 

trabalhado. 

Durante a fase de organização do processo de análise, a pré-análise, cujo 

objetivo é sistematizar e operacionalizar a construção e a análise de dados, foi realizada uma 

leitura flutuante (BARDIN, 2011, p. 125-126) que, por sua vez, possui a finalidade de 

proporcionar um contato inicial com os textos e documentos que se pretende analisar. A 

leitura flutuante ocupou-se de trabalhos relativamente recentes que retratam alguns elementos 

da constituição da pesquisa em ensino de ciências no contexto brasileiro (BEJARANO; 

CARVALHO, 2000; SCHNETZLER, 2002; NARDI, 2005; NARDI; GONÇALVES, 2014; 

FERES, 2010). A partir dessa exploração inicial dos trabalhos abordados na leitura flutuante, 

orientada intensivamente pelos apontamentos teóricos da noção de campo (BOURDIEU, 

1983; 2010a; 2010b; 2011a), operacionalizado em um olhar objetivador interessado e 
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fundamentado sobre as características destacadas pelas reconstruções históricas e as 

referências mobilizadas para justificá-las, foi constituído um corpus, isto é, o conjunto dos 

documentos que se mostram relevantes para a construção do objeto e que foram submetidos 

aos procedimentos de inferência e análise. 

O corpus estabelecido foi construído levando-se em conta as diversas 

citações apresentadas pelos trabalhos inicialmente analisados durante a leitura flutuante e, 

também, nas referências citadas por essas citações, estratégia conhecida na literatura como 

busca do tipo “bola-de-neve” (MOREIRA; CALEFFE, 2006, p. 32). Tais trabalhos 

referenciados foram, então, reunidos e constituem o corpus adotado e submetido aos 

procedimentos analíticos: trabalhos produzidos por agentes do campo que buscam resgatar a 

história das pesquisas em ensino de ciências no Brasil (MOREIRA, 1977; 2000; ALMEIDA-

JUNIOR, 1979; 1980; VILLANI, 1981; 1982; 2014; BARRA; LORENZ, 1986; 

FRACALANZA, 1992; SALEM; KAWAMURA, 1992; 1993; 1994; 2005; 2007; 2008; 2009; 

RODRIGUES; HAMBÚRGUER, 1993; ALMEIDA, 1994; KRASILCHIK, 1980; 1996; 

2000; LEMGRUBER, 1999; 2000; BEJARANO; CARVALHO, 2000; LOPES, 2000; 

MEGID-NETO, 2000; 2007; 2014; FERREIRA; MOREIRA, 2001; MARANDINO, 2001; 

NARDI, 2002; 2005; 2007; 2014; GRECA; COSTA; MOREIRA, 2002; SCHNETZLER, 

2002; MEGID-NETO; PACHECO, 2001; BARROS, 2002; GURGEL, 2002; VILLANI; 

PACCA; FREITAS, 2002; NARDI; ALMEIDA, 2003; 2007; 2014; SLONGO, 2004; 

MEGID-NETO; FRACALANZA; FERNANDES, 2005; TEIXEIRA; MEGID-NETO, 2006; 

BAROLLI; VALADARES; VILLANI, 2007; DELIZOICOV, 2004; ABRANTES, 2008; 

ABRANTES; AZEVEDO, 2012; SALEM, 2012; ALVES-FILHO; PINHEIRO, 2012; 

FERES, 2010; 2014; FERES; NARDI, 2014; NARDI; GONÇALVES, 2014; 

ZYLBERSZTAJN, 2014). Todos estes textos foram submetidos aos procedimentos de 

codificação, inferência e intepretação.  

No decorrer do trabalho de codificação dos dados foram construídas 

categorias de análise, levando-se em conta as operações de recorte efetuadas ao corpus. 

Foram estabelecidas as unidades de registro, isto é, referências históricas evidenciadas 

durante a trajetória de constituição das estruturas que tornaram possível a emergência das 

pesquisas em ensino de ciências; e as unidades de contexto, definidas como as estruturas 

teóricas da noção de campo mobilizadas para dar sentido e (re)significação às unidades de 

registro. Desse modo, as categorias de análise, construídas a partir do confronto entre as 
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unidades de registro e as unidades de contexto buscaram fornecer parâmetros de análises que 

fundamentassem as inferências e interpretações lançadas sobre o conjunto dos dados. 

Com efeito, as categorias de análise construídas por esses procedimentos de 

codificação foram: “Ato inaugural do campo”; “Capital cultural”; “Estrutura social 

objetivada (capital social)”; “Existência de subcampos”; “Relações de apropriação, diálogo 

e luta com outros campos”. Assim, as categorias de análise tiveram o objetivo de apreender a 

trajetória temporal de definição e aquisição de capitais simbólicos conquistados pelo grupo de 

pesquisadores em ensino de ciências, a objetivação desses capitais em estruturas 

institucionalizadas e a incorporação dos valores associados a estes mesmos capitais na forma 

de habitus específicos.  

Sejam a história e o conhecimento produzido sobre essa história de um 

determinado campo objetos de lutas entre agentes posicionados no próprio campo, construídas 

de modo a evidenciar aquilo que o campo valoriza e o estado das lutas em que se encontra em 

um determinado momento dessa mesma história, é preciso destacar que tais reconstruções 

históricas sobre a origem do campo são, sobretudo, carregadas de interesses intimamente 

associados ao sentido do jogo científico em curso nesse momento, de modo que assumem um 

ponto de vista específico característico das tomadas de posição do agente que a escreve. A 

objetivação histórica aqui operada também é interessada na medida em que está associada à 

uma posição singular que o pesquisador que a escreve possui no interior do Campo 

Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências, e à forma com que percebe o sentido do jogo 

atualmente em curso. Desse modo, as análises aqui apresentadas consistem em um 

investimento teórico e empírico rigoroso com o intuito de operar uma reconversão científica: 

buscar uma melhor posição no espaço das relações de força que se encontra em vigência e, 

simultaneamente, contribuir para um melhor entendimento sobre o campo, suas estruturas 

objetivas e incorporadas, seus valores cultivados e as suas transformações temporais. Trata-se, 

portanto, de um trabalho de diferenciação do campo por meio de um trabalho de análise 

histórica que consiste em um esforço pelo reconhecimento de suas especificidades, ao mesmo 

tempo em que opera um exercício de reflexividade ao objetivar seus próprios fundamentos do 

campo inscritos em sua trajetória. 

Dito de outro modo, a análise aqui feita, produzida ela própria no interior do 

campo que pretende objetivar, enquanto produto histórico de lutas anteriores pela definição da 

verdade do campo, procura pôr em questão a própria verdade do campo enquanto busca 
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construir evidencias históricas que sinalizem para as condições sociais que tornaram possível 

o estabelecimento dessa mesma verdade. Nas palavras de Bourdieu, isso quer dizer que: 

 

“Pode-se, é claro, adotar logo de início a razão universal. Mas creio que vale 

mais coloca-la em jogo também, aceitar decididamente que a razão seja um 

produto histórico cuja existência e persistência são produtos de um tipo 

determinado de condições históricas, e determinar historicamente o que são 

essas condições. Há uma história da razão; isso não quer dizer que a razão se 

reduza à sua história, mas que existem condições históricas para o 

surgimento das formas sociais de comunicação que tornam possível a 

produção da verdade. A verdade é um jogo de lutas em todo campo” 

(BOURDIEU, 2004c, p. 45-46).  

 

 

Logo, por tratar da verdade do campo na medida em que busca deformá-la 

segundo interesses específicos, sendo o campo esse universo social que é o lócus da luta pela 

verdade de si próprio, o presente trabalho de objetivação do campo é, simultaneamente, um 

trabalho de análise e de luta contra os próprios trabalhos submetidos ao processo de análise.  

Tendo em vista todos os elementos aqui apresentados, pertinentes à 

produção e reprodução de campos de produção simbólica, em particular o subcampo CTS, as 

sessões seguintes deste capítulo discutirão a constituição histórica do Campo Brasileiro de 

Pesquisa em Ensino de Ciências apresentada nos trabalhos aqui analisados. 

 

II. 3. Esboços da gênese histórica do Campo Brasileiro de Pesquisa em 

Ensino de Ciências 

 

 

Com o estabelecimento das bases institucionais do campo científico 

brasileiro, construída em decorrência a revolução simbólica ocorrida ao fim da 2ª Guerra 

Mundial, que teve como efeito mais evidente a valorização do capital cultural científico em 

suas diferentes manifestações e a sua apropriação por parte do Estado incorporando-o ao 

monopólio legítimo da força física e simbólica a que detém, e tornando possível, finalmente, a 

instituição de um mercado simbólico relativamente autônomo no país, o ensino das disciplinas 

científicas adquire, consequentemente, algum destaque como meio de formação de novos e 

cada vez mais numerosos grupos de cientistas (SCHWARTZMAN; CHRISTOPHE, 2009). 
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Destaque que acarretará na mobilização determinados de agentes do campo científico em 

torno dos problemas de ensino e aprendizagem das ciências, proporcionando o 

desenvolvimento de um subcampo científico específico, contudo não com a mesma 

intensidade e valorização como ocorreu com os campos responsáveis pela pesquisa nas 

ciências naturais básicas. 

Antes de tudo, a construção a seguir apresentada, obtida a partir da análise 

das reconstruções históricas feitas pelos agentes pertencentes ao Campo Brasileiro de 

Pesquisa em Ensino de Ciências, pretende identificar espacial e temporalmente o 

estabelecimento dos capitais simbólicos valorizados e apreciados no campo, cujas estruturas 

objetivas se organizaram de modo a reproduzi-los e as estruturas incorporadas os manifestam 

tacitamente. Evidentemente, a história do campo se faz presente a todo o momento, em meio 

às tomadas de posição realizadas pelos agentes em disputa, exercendo uma força simbólica 

capaz de assegurar as condições sociais de sua reprodução temporal. É por meio da ação 

histórica que a história do campo exerce seus efeitos, tornando-se história reativada, 

constantemente tornada viva e atuante nas decisões dos agentes ao mesmo tempo em que se 

atualiza, de modo que as tomadas de posição e ação empreendidas no campo são, de certa 

forma, tomadas de posição e ação históricas e sobre a própria história, tanto individual quanto 

coletiva. É capaz de exercer sua força mesmo que os agentes não estejam totalmente 

conscientes de sua ação, cujos atos tendem a reforçá-la mais intensamente na medida em que 

esse desconhecimento se faça presente.  

De fato, a história existe e atua no campo sob duas formas: no estado 

objetivado, isto é, materializado em objetos e instrumentos acumulados durante a trajetória 

específica do campo; e no estado incorporado, presente na subjetividade dos agentes, em seu 

habitus, construído em lutas anteriores e constantemente inculcado pelos mecanismos que dão 

acesso ao campo e às suas lutas (BOURDIEU, 2010).  

Com efeito, a análise histórica do campo aqui realizada não seria de toda 

forma completa e verdadeira se não atentasse para o fato de que ela é, inevitavelmente, 

indissociável da análise das duas manifestações da história do campo. A história que se faz 

presente na relação dialética entre as estruturas objetivas e incorporadas do campo, e que são 

atualizadas de forma recorrente pelas mesmas lutas que as colocam em questão, exige uma 

análise simultânea dessas mesmas construções históricas em sua dupla manifestação – de 

modo algum essas análises são separáveis uma da outra, sob risco de operar severo 

reducionismo da realidade objetivada – por todo o processo de constituição desse mercado 
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simbólico específico. Logo, as categorias apresentadas a seguir buscam evidenciar a 

construção histórica dos mecanismos de conhecimento e reconhecimento que tornaram 

possível a instauração de um mercado simbólico específico para a produção e reprodução das 

pesquisas em ensino de ciências, manifestada nas suas duas formas de estado da história. 

 

II. 3. 1. Ato inaugural do campo  

 

Por ser objeto de luta pelos agentes situados nas estruturas objetivas do 

campo, a trajetória histórica dessas mesmas estruturas está em permanente reconstrução, não 

possuindo em si uma forma ou uma versão definitiva e absoluta, embora possa haver versões 

dominantes num determinado tempo, sendo o produto de uma luta pela imposição de um 

ponto de vista específico a um determinado espaço dos pontos de vista concorrentes entre si. 

Dessa forma, falar em “Ato inaugural do campo” em certo sentido expressa 

um acontecimento com força simbólica, reconhecida entre os agentes do campo, necessária 

para alterar alguma relação de poder já estabelecida e iniciar uma mobilização considerada 

fundamental para a construção do campo. Sua presença recorrente nas reconstruções da 

trajetória histórica do campo remete para um relativo reconhecimento de um determinado 

grupo de agentes como um ato inaugural do campo e, também, o esforço por fazê-lo 

conhecido tanto no interior dessas estruturas quanto em seu exterior. Ou seja, alusões a 

acontecimentos significativos historicamente para o campo não deixam de ser formas de 

investimento no e para o próprio campo, uma vez que a sua afirmação é, senão, afirmar a 

importância do mesmo para as estruturas do espaço social em que está localizada e na qual 

conseguiu constituir-se enquanto espaço específico de produção simbólica em meio a lutas 

permanentes por espaço e sobrevivência.  

A força simbólica, reconhecidamente atribuída aos atos inaugurais que aqui 

serão analisados, se deve ao esforço de um trabalho simbólico de unificação de pesquisadores 

integrantes do campo científico já relativamente inclinados a trabalharem problemas 

relacionados ao ensino de ciências. Esses atos tornaram possível construir o caminho para o 

conhecimento e o reconhecimento mútuo entre os agentes, a mobilização em torno de 

determinados objetos, reconhecidos como importantes e relativamente urgentes de serem 

abordados, num movimento que tornou possível a produção e a manutenção de uma crença 
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simbólica coletiva capaz de engendrar atos de fé simbólicos necessários para o investimento 

no campo.  

Os trabalhos produzidos pelo campo que buscam por evidenciar esse ato 

significativo o localizam temporalmente após a 2ª Guerra Mundial, momento em que, como já 

dito aqui, está em curso uma revolução simbólica exercida pela ciência sobre os valores 

integrantes do monopólio da violência física e simbólica detida pelo Estado. A valorização do 

capital cultural científico devido o reconhecimento em sua capacidade em deformar as 

estruturas sociais e, consequentemente, as formas de dominação estabelecidas, teve um 

impacto significativo sobre os investimentos na produção científica e tecnológica que, 

posteriormente, estendeu-se ao ensino de ciências. Logo, a valorização do conhecimento 

científico em uma escala global demandava a necessidade de se estabelecer e consolidar um 

ensino de ciências na educação básica. 

Uma parte da literatura específica da pesquisa em ensino de ciências, 

responsável pelos estudos históricos aqui colocados em análise, sinalizam a gênese da 

pesquisa na área à criação do Instituto Brasileiro para a Educação, a Ciência e a Cultura – o 

IBECC (BARRA; LORENZ, 1986; NARDI, 2005; MEGID-NETO, 2014; FERES; NARDI, 

2014). Instituído pelo decreto federal nº 9 355, de 13 de junho de 1946, o IBECC tratava-se 

de uma comissão nacional filiada à UNESCO que possuía o objetivo de fomentar a produção, 

a divulgação e o acesso à cultura e a informação à população brasileira, sendo a ciência parte 

importante dessa cultura, via ações educativas. Quanto ao ensino de ciências, o instituto 

buscou promover e articular melhorias e inovações à formação científica realizada na 

educação básica, com a preocupação de formar futuros cientistas, entendida como uma eficaz 

contribuição para o desenvolvimento econômico e social. Entre as ações atribuídas ao IBECC, 

destaca-se: 

 

manter correspondência, permuta de informações e de publicações com a 

Unesco e seus organismos nacionais; organizar e manter, ou subvencionar 

cursos de altos estudos e de difusão de educação popular; promover ou 

subvencionar no estrangeiro cursos de estudo sobre o Brasil e a língua 

nacional; estimular o conhecimento e estudos do Brasil por estrangeiros, 

bem como o estudo de nações amigas pelos brasileiros; editar revistas, 

boletins e filmes de cultura geral ou especializada; coordenar e favorecer a 

ação dos institutos culturais e de instituições ou associações de fins 

congêneres; realizar, periodicamente, concursos nacionais, interamericanos 

ou internacionais para a concessão de prêmios a obras de literatura, de 

ciências, de educação e de arte; promover conferências e acordos regionais; 

instituir e manter o Museu Rio Branco; fomentar o desenvolvimento das 
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relações culturais do Brasil com as nações amigas  (ABRANTES; 

AZEVEDO, 2012, p. 79). 

 

 

Uma parte dos trabalhos aqui analisados aponta, mais especificamente, a 

criação da comissão paulista do IBECC em 1950 como a precursora da pesquisa em ensino de 

ciências no país (BARRA; LORENZ, 1986; NARDI, 2005; NARDI, 2007; MEGID-NETO, 

2014). A atuação dessa comissão é reconhecida pelo desenvolvimento e execução de diversos 

projetos com o intuito de fomentar a formação científica através da promoção de feiras de 

ciências, museus, a produção de materiais didáticos e a formação de professores nas diversas 

disciplinas científicas, tendo como um dos principais diferenciais a busca por introduzir 

atividades de experimentação nas aulas de ciências da educação básica (ABRANTES; 

AZEVEDO, 2012).  

Entre o final da década de 1950 e a década de 1960 houve um movimento 

de reforma curricular nas disciplinas científicas nos Estados Unidos e na Europa, amplamente 

financiados pelos governos, que tiveram impacto em diversos países, inclusive o Brasil. 

Impulsionados pelo lançamento do primeiro satélite artificial, o Sputnik, pela União Soviética 

que aparentemente parecia ganhar a dianteira na Guerra Fria, foram realizados diversos 

investimento para o desenvolvimento de projetos de renovação curriculares para as várias 

disciplinas científicas escolares com o objetivo de proporcionar avanços significativos para o 

ensino de ciências – o Biological Science Curriculum Study (BSCS); o Physical Science 

Curriculum Study (PSSC); o Project Harvard Physics; o Chermical Bond Approach (CBA); 

etc. Apoiado por instituições estrangeiras como a UNESCO, a Fundação Rockefeller, e a 

Fundação Ford, o IBECC torna-se responsável pela tradução de alguns desses projetos e pelo 

gerenciamento e incentivo ao desenvolvimento de materiais didáticos nacionais com 

abordagem semelhante, voltados especificamente para o contexto brasileiro (KRASILCHIK, 

2000; NARDI, 2005; ALVES-FILHO; PINHEIRO, 2012; ABRANTES; AZEVEDO, 2012).  

Esse olhar sobre a constituição do Campo Brasileiro de Pesquisa em 

Ensino de Ciências associando sua origem a origem das primeiras instituições que buscaram 

promover de alguma forma mudanças na formação científica no território nacional, atribui 

peso significativo à aquisição de capital social na constituição de suas estruturas próprias no 

interior do campo científico brasileiro. Tratando-se de campos de produção cultural, enquanto 

mercados simbólicos específicos que adquirem projeção no espaço social mediante 
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valorização e reconhecimento de suas especificidades, evidentemente capital social algum, 

sobretudo quando materializado em instituições, antecipa-se à produção de uma forma 

específica de capital cultural, a principal moeda de troca do campo, ou mesmo surge 

espontaneamente, sem um esforço social de constituição e mobilização que permitam aos 

agentes se reunir e torno de problemas específicos.  

Logo, longe de ter a intenção de fomentar uma formação científica para uma 

população mais ampla, ou mesmo recorrer à pesquisa sobre os processos de ensino e 

aprendizagem em ciências de modo a potencializar o aprendizado de disciplinas científicas de 

modo geral, a criação do IBECC possuía a finalidade de formar e consolidar uma elite 

científica no país empregando tentativas de aproximar o seu ensino ao que se entendia por 

prática científica naquele momento, com ênfase em atividades de laboratório. Mais além, as 

iniciativas de reforma curricular fomentada por todas essas instituições não eram balizadas 

pela pesquisa científica propriamente dita: 

 

Há autores que, embora reconhecendo a importância do movimento de 

renovação e atualização no ensino de Ciências característico das décadas de 

50 e 60, e as atividades desenvolvidas no âmbito do IBECC e FUNBEC, não 

qualificam as ações empreendidas nesse processo como pesquisa, no sentido 

específico do termo. Com efeito, tais atividades são demarcadas como 

práticas voltadas à “qualificação da prática de ensino na escola, 

caracterizando-se, portanto, por atividades de cunho pedagógico” [...]. 

Segundo Myriam Krasilchik, não esteve presente nestas iniciativas, nem 

explícita e nem estruturalmente, a dimensão da pesquisa na forma como ela é 

hoje concebida, a partir da implantação da pós-graduação (TEIXEIRA, 

MEGID-NETO, 2006, p. 264). 

 

 

Por outro lado, alguns autores localizam o surgimento da pesquisa em 

ensino de ciências propriamente dita com o questionamento sobre a aprendizagem e a eficácia 

sobre a utilização dos materiais didáticos estrangeiros que passaram a ser utilizados no Brasil 

(MOREIRA, 2000). Naquele período o país passava por mudanças políticas significativas 

provocadas pela instauração da ditadura militar em 1964, responsável por instituir um 

governo antidemocrático e centralizador, cujas ações no cenário educacional buscavam 

restringir e controlar ideias e propostas progressistas, de maior apelo político e social. Em 

contrapartida, esse governo proporcionou um apoio financeiro às universidades públicas para 

a pesquisa e o aperfeiçoamento do corpo docente, acarretando na institucionalização da 
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pesquisa e da pós-graduação no país, por meio da reforma universitária de 1968 

(SCHWARTZMAN, 2001). Essas transformações no campo universitário brasileiro tiveram 

impacto nas pesquisas sobre o ensino de ciências até então desenvolvidas: 

 

Até aquele momento, ela [a pesquisa em educação] era desenvolvida 

principalmente em institutos e centros ligados a órgãos governamentais 

(MEC, Secretarias Estaduais, etc.) e focalizava preferencialmente estudos de 

natureza psicopedagógica, sociológica e econômica. O deslocamento da 

pesquisa em educação para as Universidades públicas teve um efeito 

singular com os docentes que atuavam na educação em ciências nos 

institutos e departamentos de ciências: eles tiveram a oportunidade de se 

organizar em grupos e acoplar seu processo de aperfeiçoamento com a 

elaboração de pesquisas específicas na área. Dessa forma nasceu a pesquisa 

em Educação em Ciências (VILLANI, 2014, p. 467-468). 

 

Em meados da década de 1960 com a criação dos primeiros programas de 

pós-graduação em Educação no país, temos a configuração de uma nova 

etapa, em que, gradativamente, a pós-graduação nas universidades vai se 

constituir como o foco privilegiado de geração de pesquisas educacionais. 

Nesse movimento, emergiu progressivamente um campo de pesquisa 

preocupado especificamente com aspectos ligados à Educação em Ciências, 

área de ensino e pesquisa que abrange estudos e ações educacionais no 

campo das denominadas ciências da natureza (Biologia, Física, Química e 

Geociências) (MEGID-NETO, 2007, p. 341). 
 

 

Para todos os efeitos, tornar a pesquisa uma atividade fim da universidade, 

além de consolidar a produção científica no Brasil fazendo-a fincar raízes profundas nas 

instituições públicas de ensino superior, possibilitou parte dos professores dessas mesmas 

instituições a se organizarem em torno de problemas que os preocupavam em sua prática 

docente, tornando-os eles próprios objetos de pesquisa e investigação. O olhar que alguns 

professores de ciências deram à sua própria prática, aos problemas enfrentados em sala de 

aula na tentativa de buscar alternativas viáveis, proporcionou o surgimento dos primeiros 

estudos em ensino de ciências: 

 

De fato, assim aconteceu: a partir de 1967 e até o fim dos anos sessenta, 

foram contratados vários professores com a finalidade, mais ou menos 

explícita, de lecionarem Física Geral. Esses professores, no entanto, não se 

limitaram somente a dar aulas, pois partiram para a busca de soluções para o 

grande problema que era o ensino de Física Geral. Essa busca, a princípio à 

base de tentativa e erro, foi aos poucos assumindo o caráter de pesquisa em 
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ensino de Física e contribuiu, pelo menos em parte, para a formação do 

grupo de ensino (MOREIRA, 1977, p.1). 

 

 

A busca por cientificidade de suas investigações, em parte por visar o 

reconhecimento de pesquisadores atuantes em especialidades já consagradas no campo 

científico brasileiro, contribuiu para agregar metodologias de pesquisa, construção e análise 

de dados aos seus estudos e, assim, permitiu o refinamento sobre a própria construção dos 

problemas de pesquisa: o reconhecimento de problemáticas mais profundas pertinentes ao 

ensino de ciências e que sinalizavam para mudanças necessárias mais além do currículo, 

como até então haviam sido os direcionamentos das reformas de inovação do ensino de 

ciências (SCHNETZLER, 2002).  Esse movimento, portanto, possibilitou a constituição de 

um capital cultural específico, produzido exclusivamente pelos agentes do campo em 

formação que, por sua vez, deu origem à suas primeiras instituições características, tais como 

grupos de pesquisa, programas de pós-graduação, periódicos especializados, etc. 

 

II. 3. 2. Capital cultural 

 

O capital simbólico consiste nessa espécie de capital baseado no 

reconhecimento tácito de determinado conjunto de propriedades capazes de mobilizar 

ambições e cobiça de agentes dotados de categorias de percepção ajustadas ao jogo que 

produz esse mesmo reconhecimento, ao mesmo tempo em que atua como mecanismo de 

distinção tanto no interior quanto no exterior das estruturas do campo. Assim como o habitus, 

os capitais simbólicos são produto da sedimentação da experiência individual e coletiva, dos 

conflitos que permeiam essa experiência, sendo alvo permanente de lutas no campo, uma vez 

que a alteração de seus valores e de seu peso relativo na estrutura e entre os agentes pode 

acarretar a uma alteração em toda a hierarquia momentaneamente estabelecida.  

Como todo e qualquer campo de produção cultural, os campos científicos 

são universos baseados na crença em seus próprios valores e produtos, e somente têm 

condições de se firmar como tal, isto é, de adquirir autonomia relativa e algum destaque no 

espaço social, quando é capaz de produzir o reconhecimento de seu capital simbólico 

específico (cultural) – aquilo que produz e que é, de muitas formas, único e exclusivo, que 
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seja imediatamente associado ao seu campo produtor, reafirmando, assim, a sua importância e 

dotando-o de legitimidade social que justifique alguma forma investimento. Em outras 

palavras, a consolidação de um campo científico depende da capacidade que os agentes 

possuem de proporcionar aos seus valores o reconhecimento social, necessário para dotar 

aquilo que o campo tem de específico como uma problemática relevante e “evidente” – sendo 

a própria definição de “problemática relevante” um objeto em disputa dentro e fora do campo 

– de modo que o seu reconhecimento depende, em maior ou menor intensidade, a depender 

também do estado de relação de forças estabelecidas com os demais campos de produção 

simbólica, dos recursos internos e externos ao campo que os agentes conseguem mobilizar a 

seu favor (BOURDIEU, 1983). 

Uma das primeiras manifestações desse capital cultural específico do 

Campo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências e que tiveram impacto significativo 

na forma com que o processo de ensino e aprendizagem em ensino de ciências era praticado 

consiste nas primeiras traduções de projetos curriculares estrangeiros de inovação do ensino 

de ciências, tais como PSSC, BSCS, CBA, etc. (BARRA, LORENZ, 1986; NARDI, 2005; 

ALVES-FILHO; PINHEIRO, 2012). Essas traduções, aliadas à produção de alguns projetos 

nacionais, como o “Projeto Piloto: Física da Luz” (1964), geralmente patrocinadas pelo 

IBECC/UNESCO, tiveram impactos significativos no país, sobretudo porque catalisaram as 

primeiras formas de investimento, tanto simbólico como material, às pesquisas em ensino de 

ciências. Embora a tradução em si de tais projetos não tenha abordado diretamente alguma 

forma de pesquisa necessariamente, a aplicação desses materiais em contextos específicos 

resultou nos primeiros questionamentos aos processos de ensino e aprendizagem em ciências 

e possibilitou aos professores recorrerem à pesquisa científica a fim de buscarem uma 

alternativa viável. 

O material didático, portanto, pode ser visto como o primeiro bem 

simbólico cultural objetivado que possibilitou alavancar o Campo Brasileiro de Pesquisa em 

Ensino de Ciências, uma vez que a utilização desses materiais motivaram algumas das 

primeiras pesquisas e as primeiras disputas no interior do campo em construção e 

sintetizavam os seus principais objetos de disputa – o currículo e as estratégias de ensino e 

aprendizagem em ciências – e contribuíram para constituir o que viriam se tornar a illusio 

desse campo.  

O questionamento sobre a prática em sala de aula, sobre o currículo e sobre 

todo o processo de ensino e aprendizagem resultou na constituição dos primeiros grupos de 
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pesquisa em ensino de ciências no Brasil: o Grupo de Ensino do Instituto de Física da UFRGS 

(1967); e o “Grupo de Ensino de Física” do Instituto de Física da USP (1970). A formação de 

grupos específicos de pesquisa em ensino de ciências estabeleceu os primeiros locais de 

discussão e questionamento coletivo das práticas de ensino e aprendizagem em ciências. 

Consistiam em microcosmos regionais de disputa, responsáveis pelo refinamento e 

fortalecimento dos capitais culturais inicialmente em construção. 

Outro capital cultural característico produzido nesse período foram as 

primeiras dissertações e teses no início da década de 1970, apresentando resultados de 

pesquisas em ensino de ciências no Brasil, muitas delas produzidas em programas de pós-

graduação em Educação (NARDI, 2005; MEGID-NETO, 2007; FERES, 2012). Devido à 

relativa proximidade com o campo da educação, diversos pesquisadores em ensino de 

ciências, em busca de aperfeiçoamento para a realização de suas pesquisas, recorreram à rede 

de pós-graduação em educação cuja consolidação no país já se encontrava relativamente 

avançada, ou a programas específicos de ensino de ciências já existentes no exterior. De fato, 

os primeiros programas de mestrado em ensino de ciências criados no país foram o Mestrado 

em Ensino de Ciências do IFUSP/FEUSP (1973) e o Mestrado em Ensino de Física da 

UFRGS (1976). Dessa forma, tem início a construção de um mercado simbólico de formação 

profissional específica de pesquisadores em ensino de ciências e pela gradual instauração de 

um tipo de capital cultural objetivado característico dos diversos campos científicos já 

existentes e consolidados, que tende a ser considerado um mecanismo de entrada e acesso aos 

recursos e aos problemas de pesquisa: o título acadêmico específico, que atesta a formação 

em uma especialidade.  

O título acadêmico específico do campo, oficializado com a criação dos 

programas nacionais de mestrado em ensino de ciências e, posteriormente os de doutorado, 

produz uma forma particular de reconhecimento interno e externo. Trata-se de uma espécie de 

capital que delimita critérios de inclusão e exclusão do campo, reconhecidos coletivamente e 

que incorpora valores já estabelecidos e legitimados exteriormente por outros campos de 

maior tradição na produção científica. Esse duplo interesse no esforço pela construção de uma 

pós-graduação própria, que cultive as características das pesquisas em ensino de ciências, visa 

não somente o refinamento e fortalecimento das estruturas culturais e sociais promovidas pela 

sistematização institucional das pesquisas, mas, sobretudo, visa o reconhecimento e a 

legitimação das pesquisas no próprio meio científico brasileiro ao adequar o seu modo de 
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produção da pesquisa e formação de seus pesquisadores ao que é socialmente aceito e 

legitimado como “padrão” pela pesquisa científica já consolidada. 

A década de 1970 foi marcada, também, pela criação das primeiras revistas 

periódicas e eventos científicos específicos da pesquisa em ensino de ciências. Os eventos e 

revistas científicas terminaram por estabelecer o mercado específico de trocas simbólicas, um 

espaço de conhecimento e reconhecimento, mas, sobretudo, de disputa pelo conhecimento e 

pelo reconhecimento, na busca incessante pelo monopólio da autoridade e da competência 

científica (BOURDIEU, 1983). São instrumentos de conquista de autonomia, pois permitiram 

a construção de espaços exclusivos para a divulgação dos resultados das pesquisas, diálogos 

sobre os problemas enfrentados e disputas entre pesquisadores que se utilizaram desses 

espaços para se posicionar sobre tais problemas. De fato o que está em disputa nesses espaços 

é, justamente, a definição da própria pesquisa em ensino de ciências e os seus critérios de 

avaliação: 

 

“Qualquer tipo de atividade feita com o único intuito de melhorar a prática 

em sala de aula ou aumentar a motivação dos alunos, sem nenhum tipo de 

registro sistemático ou pelo menos de reflexão que esclareça de alguma 

forma, para a comunidade científica, a contribuição oferecida, não é pesquisa 

fundamental em Ensino de Física (mas pode muito bem ser ótimo Ensino de 

Física). Qualquer tipo de produção escrita (livro-texto, apostila, problemas 

ou exercícios) sem uma análise das bases teóricas ou das finalidades ou das 

condições de aplicabilidade não é pesquisa fundamental em Ensino de Física 

(mas pode ser um excelente subsídio para a atividade docente). Qualquer 

tipo de produção de material de laboratório ou de instrumentos sem um 

esclarecimento da contribuição que ele proporciona à aprendizagem dos 

alunos e/ou das condições que modificam esta contribuição, não é pesquisa 

fundamental em Ensino de Física. Finalmente, qualquer discussão, debate 

que vise à realização de um curriculum ou à sua atualização ou à sua 

reformulação, sem preocupação de esclarecer os objetivos e/ou as 

consequências previsíveis, e de oferecê-los à avaliação dos outros 

pesquisadores não é pesquisa fundamental em Ensino de Física” (VILLANI, 

1981, p. 73, grifos no original). 

 

“a necessidade de se explicitar e fundamentar a relevância da questão de 

investigação em termos da literatura existente, particularmente da área da 

Didática das Ciências; que essa relevância paute-se no propósito de melhorar 

o processo de ensino-aprendizagem em química; e que a investigação seja 

teórica e metodologicamente fundamentada, articulando, explicitamente, tais 

referenciais com procedimentos adotados de coleta, construção e análise de 

dados. Finalmente, que os resultados sejam discutidos criticamente” 

(SCHNETZLER, 2002, p. 15). 
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Os trechos acima citados tratam-se de posicionamentos realizados por 

agentes localizados no interior do jogo científico e completamente comprometidos com a 

estrutura social ali estabelecida, em permanente reconstrução e renovação. Posicionam-se em 

relação aos objetos em disputa – neste caso, a definição legítima da pesquisa em ensino de 

ciências – e mobilizam toda a autoridade que possuem, obtidas em lutas e investimentos 

anteriores, para a defesa de seus pontos de vista. As disputas promovidas nestes novos 

espaços permitiram aos agentes do campo refinar e avançar os problemas de pesquisa que 

investigavam, desenvolver metodologias de pesquisa mais interessantes e adequadas a esses 

problemas e reconhecer aquilo que é de interesse dos agentes envolvidos na produção de 

conhecimentos no interior do campo:  

 

A questão da aprendizagem nos leva a outro paradigma, o da pesquisa em 

ensino de Física, que começou a emergir com mais clareza nos anos setenta, 

com o estudo das chamadas concepções alternativas, consolidou-se na 

década de oitenta, com as pesquisas sobre a mudança conceitual, e encontra-

se em plena ‘ciência normal’, neste fim de século, com investigações 

bastante diversificadas, incluindo, por exemplo, resolução de problemas, 

representações mentais dos alunos, concepções epistemológicas dos 

professores e formação inicial e permanente de professores. Ao longo dos 

cinquenta anos, enfocados nesta rápida retrospecção sobre o ensino de Física 

em escolas de nível médio, não se pode deixar de mencionar iniciativas e 

contribuições importantes como ‘Física do cotidiano’, ‘equipamento de 

baixo custo’, ‘ciência, tecnologia e sociedade’, ‘história e filosofia da 

ciência’ e, recentemente, ‘Física Contemporânea’ e ‘novas tecnologias’ 

(MOREIRA, 2000). 

Tais ideias podem evidenciar um caráter meramente prático ou instrumental 

às pesquisas em ensino de química ao reduzi-las a meras aplicações de 

teorias e modelos das Ciências Humanas, particularmente, da Psicologia. Se, 

de fato, isso caracterizou os seus primórdios - anos 60 e 70 - o 

desenvolvimento observado a partir de então, principalmente catalisado pelo 

chamado “movimento das concepções alternativas” na década de 80, 

conferiu outro status à área de pesquisa em ensino de química, situando-a em 

uma outra maior, a da Didática das Ciências, que vem se constituindo como 

um campo científico de estudo e investigação, com proposição e utilização 

de teorias/modelos e de mecanismos de publicação e divulgação próprios e, 

principalmente, pela formação de um novo tipo de profissional acadêmico – 

o/a pesquisador/a em ensino de Ciências/Química (SCHNETZLER, 2002, p. 

14). 

O desenvolvimento rápido de uma linha de pesquisa sobre concepções 

alternativas e mudança conceitual, conseguiu, de um lado, ser acoplado às 

contribuições da recente teoria da Equilibração de Piaget e da teoria da 

Aprendizagem Significativa de Novak e, de outro lado, justificar estratégias 

didáticas como o conflito cognitivo, o uso de analogias e da metacognição e 

a exploração da História da Ciência. Esta linha de pesquisa foi favorecida 

pela simultânea adesão dos pesquisadores da área à pesquisa qualitativa 
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(estudo de caso, observação participante, pesquisa etnográfica, pesquisa 

ação) que permitiu abandonar a obrigação de rechear as pesquisas com 

análises estatísticas e se dedicar ao estudo de eventos singulares (VILLANI, 

2014, p. 470). 

 

 

A construção e consolidação de um capital cultural simbólico específico 

permitiram aos agentes do campo reconhecer as suas próprias especificidades e os interesses 

associados às suas pesquisas. O campo passa por um processo de conquista de autonomia 

criando mecanismos que o possibilita se distanciar dos problemas impostos pelo Estado e 

pelas instituições estrangeiras, como a UNESCO – a produção e avaliação dos resultados de 

novos materiais e currículos buscando uma solução imediata para o problema do ensino e da 

aprendizagem em ciências que pudesse ter reflexos em curto prazo na economia; e da ilusão 

de que os problemas de ensino e aprendizagem sobre o ensino de ciências pudessem ter uma 

solução imediata com simples propostas de inovações curriculares. Esse processo de produção 

e disputa de capitais culturais ampliou a competição no campo que, por sua vez, resultou em 

uma espécie de efeito de fechamento e criou condições específicas de acesso aos instrumentos 

e problemas legitimamente científicos, de modo que somente os produtores concorrentes 

possuíssem meios para a apreciação, avaliação e atribuição de crédito do que é produzido 

pelos demais agentes. 

Esse tipo de autonomia manifestou-se culturalmente no campo por meio de 

pequenas revoluções simbólicas operadas no interior da lógica específica do campo com o 

objetivo de fazê-lo se reinventar, renovando-se periodicamente e alterando os valores em 

disputa durante esse processo, que permitiram ao campo realizar algumas rupturas com 

elementos que, em certa medida, limitavam o alcance das pesquisas, dentre as quais pode-se 

citar a migração de metodologias de pesquisa de tipo quantitativo, com ênfase no tratamento 

estatístico de dados, para as variadas metodologias qualitativas (VILLANI, 2014). As 

revoluções simbólicas operadas periodicamente ao longo da trajetória histórica do campo, 

enquanto produto de estratégias associadas a um interesse desinteressado de seus agentes, 

partilham um duplo interesse associado à estrutura do jogo e aos agentes em permanente 

disputa por posições mais privilegiadas. Em primeiro lugar, tais revoluções permanentes se 

fazem necessárias para a própria sobrevivência do campo uma vez que evitam o seu 

esgotamento ao promover uma renovação das problemáticas de pesquisa enfrentadas e 

disputadas pelos pesquisadores. Em segundo lugar, o objeto dessas revoluções são, de 
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qualquer forma, apostas lançadas no campo por agentes relativamente bem posicionados na 

estrutura (o que não quer dizer que sejam eles os dominantes na estrutura, mas possuem, pelo 

menos, acesso aos recursos culturais e/ou sociais necessários para iniciar a sua 

transformação), que possuem o interesse imanente de alcançar uma posição mais privilegiada 

na estrutura e somente podem alcançar os seus objetivos mediante a alteração dos valores que 

estão em disputa no campo (BOURDIEU, 1983; 2004a). Esse duplo interesse alimentado pela 

própria estrutura do campo torna possível a sua dinâmica revolucionária (no termo de objetos 

e problemas de pesquisas legítimos e dominantes) que catalisou as mudanças históricas nas 

pesquisas em ensino de ciências e deram origem a movimentos como “concepções 

alternativas”, “mudança conceitual”, “aprendizagem significativa”, “modelos mentais”, 

“história e filosofia da ciência no ensino de ciências”, “física moderna e contemporânea na 

educação básica”, “ciência, tecnologia e sociedade”, etc. (MOREIRA, 2000; SCHNETZLER, 

2002; NARDI, 2005; VILLANI, 2014). 

O capital cultural do Campo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de 

Ciências, esse bem simbólico diferenciado, atua como princípio de distinção coletiva que o 

caracteriza ao mesmo tempo em que o delimita e restringe o acesso às lutas em seu interior. É 

parte fundamental na construção de uma identidade singular que, por sua vez, passa pelo 

conhecimento e reconhecimento da própria especificidade do campo. Esse reconhecimento 

cultural de sua potencialidade específica permitiu, e ainda permite, aos seus agentes a ruptura 

com demandas e imposições externas que tentam se exercer diretamente sobre o campo, 

tornando possível a construção de sua relativa autonomia. Entretanto, essa autonomia jamais 

poderia se fazer duradoura sem a atuação de estruturas sociais consolidadas e duráveis, 

capazes de ser mobilizadas, tanto em lutas internas quanto externas, para a conservação ou 

transformação dos valores apreciados e defendidos pelo campo. Estruturas essas que são 

discutidas a seguir. 

 

II. 3. 3. Estrutura social objetivada (capital social) 

 

Os efeitos associados ao poder marcadamente burocrático característico da 

consolidação do capital social na estrutura do campo jamais devem ser ignorados. Mais do 

que demarcar a institucionalização das instâncias de reconhecimento e consagração, o capital 

social exerce um poder de acesso e controle sobre as instituições responsáveis por legitimar 
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ações, conceder sanções e distribuir proveitos simbólicos entre os agentes sem correr o risco 

de parecer interessado no sentido calculista ou egoísta do termo. Antes de tudo, é preciso 

lembrar que o capital social é tão importante quanto o cultural. Apesar de não ser ele o objeto 

fundamental de disputa no campo científico, trata-se de um capital associado a um poder 

temporal e temporário no campo, de relativa densidade simbólica, capaz de operar 

transformações duráveis na estrutura, tornando-se, portanto, um objeto de disputa entre os 

agentes. 

De fato, sabendo que “a inovação científica não ocorre sem rupturas sociais 

com os pressupostos em vigor” (BOURDIEU, 2004b, p. 35) a manifestação, em maior ou 

menor grau, do capital social concomitante ao fortalecimento do capital cultural – o princípio 

gerador de rupturas e transformações culturais e sociais em um campo de produção simbólica 

– não tem outra função, senão, a sedimentação social de estruturas duradouras, instituídas 

inicialmente como mecanismos de proteção aos valores culturais instaurados pela revolução 

simbólica inicial, para posteriormente tornarem-se mecanismos de regulação e controle, que 

se mostram, então, relativamente resistentes a possíveis (e prováveis) transformações culturais 

ulteriores.  

A estrutura burocrática do Campo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de 

Ciências, surgida da ambição em se provar e consolidar enquanto campo científico, tem a sua 

gênese na infiltração de seus agentes em instituições científicas brasileiras já consolidadas e 

consagradas como resultado do reconhecimento de suas pesquisas. Apoiando-se na autoridade 

simbólica dessas estruturas, ao mesmo tempo em que disputa com os demais campos 

científicos por legitimidade e recursos materiais, numa forma de apropriação das estruturas 

instituídas que tornou possível a formação de uma espécie de pesquisadores-burocratas ou 

burocratas-pesquisadores, familiares tanto ao jogo da pesquisa científica quanto ao jogo 

político-administrativo: 

 

Analisando-se a produção acadêmica nessa área de estudos no Brasil hoje, 

pode-se perceber a existência de um número razoável de pesquisadores que 

se congregam em diversos grupos de pesquisa atuantes, principalmente nas 

universidades públicas, sendo os mesmos responsáveis pela organização e 

edição de revistas, pela criação e manutenção de eventos de Educação em 

Ciências, Física, Química, Biologia, Geologia, Astronomia, Saúde e diversas 

áreas correlatas, bem como pela implantação de inúmeros cursos de pós-

graduação lato sensu e pelo consequente credenciamento de quase trinta 

programas de pós-graduação específicos em Educação em Ciências e 

Matemática, em nível stricto sensu (NARDI, 2007, p. 360-361). 
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Conforme já sinalizado aqui, a pesquisa em ensino de ciências tem início 

com a migração dos estudos educacionais dos institutos governamentais para as universidades 

públicas, que estavam em um processo de expansão e consolidação proporcionada pela 

reforma universitária da década de 1960 (VILLANI, 2014). A pesquisa científica é integrada 

oficialmente às atividades desempenhadas pelas universidades públicas que, para tanto, passa 

a oferecer cargos de professores com dedicação em tempo integral e um plano de progressão 

da carreira docente que incentive a produção científica (SCHWARTZMAN, 2001). Com 

efeito, a oferta de cargos de professores em dedicação exclusiva, com relativa autonomia para 

a realização de pesquisas proporcionada pelo apoio do Estado, foi percebida como um 

investimento interessante para suas carreiras por diversos pesquisadores, incluindo os 

primeiros pesquisadores em ensino de ciências que, buscavam de espaço no meio científico e 

acadêmico. Um dos reflexos percebidos desse investimento do Estado na educação superior 

pública e a sua associação à pesquisa científica, é a presença quase que predominante dos 

pesquisadores em ensino de ciências em cargos públicos nas universidades brasileiras 

(NARDI, 2005; 2007).  

A reforma universitária também foi responsável pela instauração e 

institucionalização da pós-graduação nas universidades públicas. Já percebida como 

instrumento de reprodução do campo, o diploma acadêmico consiste no principal mecanismo 

de restrição de acesso ao campo, por atuar como uma forma de censura consentida, tida como 

a principal censura do campo, a instituição da pós-graduação em ensino de ciências 

consolida o poder social de conceder o direito de entrada e acesso aos instrumentos do 

campo valorizado e tidos como legítimos de serem mobilizados nas lutas científicas por 

autoridade e prestígio (BOURDIEU, 1983). Estruturas sociais também construídas na busca 

por reconhecimento perante os demais subcampos científicos existentes no país já 

consolidados e, ainda, estabelecer as bases institucionais duradouras para a pesquisa em 

ensino de ciências. Dessa forma têm origem os primeiros programas de pós-graduação em 

ensino de ciências no Brasil, no final da década de 1960. A consolidação de uma rede ampla 

de pós-graduação em ensino de ciências somente tornou-se realidade a partir do ano 2000 

com a criação na CAPES da área 46 – Ensino de Ciências e Matemáticavii – contando 

                                                           
vii Em 2011 seu nome foi alterado para “Área de Ensino”. 
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inicialmente com 7 programas cadastrados, e que passou por uma expansão significativa logo 

em sua primeira década chegando ao número de 60 programas cadastrados em 2010, e em 

2013, data do último relatório divulgado, possuía 104 programas cadastrados, oferecendo 

mestrados profissionais, mestrados acadêmicos e doutorados (NARDI, 2005; 2007; MEGID-

NETO, 2007; FERES, 2010; FERES, 2014).  

Historicamente, a CAPES compõe cada área com uma coordenação nacional 

formada por pesquisadores com experiência em ensino em pós-graduação e que atuam na 

pesquisa científica diretamente relacionada a área representada. As coordenações são 

escolhidas pelo Conselho Superior da CAPES a partir de uma lista produzida por meio de um 

levantamento junto aos programas de pós-graduação, para atuarem por um período de três 

anos como consultores para a coordenação, planejamento e execução de atividades 

relacionadas a área representada tais como a avaliação de programas de pós-graduação, 

concessão de bolsas de estudo e pesquisa e financiamentos às pesquisas.  

O poder político detido pela CAPES, enquanto instituição nacional 

vinculada à pesquisa científica no país, atua sob a forma de uma regulação das atividades dos 

programas de pós-graduação operada por meio de avaliação e classificação dos cursos 

oferecidos. Portanto, o que está em jogo é aquilo que é considerado como excelência entre os 

programas de pós-graduação e a classificação produzida pela coordenação de área da CAPES 

atribui toda força simbólica institucional aos programas avaliados com os maiores conceitos, 

criando-se, assim, conhecimento e prestígio socialmente adquiridos. 

Dentre os indicadores de excelência em pesquisa científica encontram-se as 

publicações produzidas pelos pesquisadores em periódicos especializados (NARDI; 

GONÇALVES, 2014). Tais indicadores de qualidade das publicações são construídos através 

da avaliação e classificação dos periódicos em que são publicados, atribuindo padrões de 

excelência a essas instituições. Novamente, por meio dessas avaliações as instituições 

reguladoras como a CAPES participam da definição daquilo que é considerado como 

excelência em pesquisa e produção científica ou mesmo aquilo que mereça ser identificado 

como uma legítima pesquisa científica.  

As avaliações são, portanto, mecanismos e instrumentos pelos quais o poder 

político presente no capital social faz imposições ao campo científico, participando 
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ativamente da luta científica através de normas, regras, classificações, sanções, concessões e 

reconhecimentos distribuídos aos agentes e instituições envolvidos na disputa. 

De fato, o poder político, enquanto propriedade intrínseca ao capital social, 

se faz presente em todas as outras instituições científicas que atuam em perspectivas mais 

amplas ou mais restritas. Seu acúmulo tornou-se possível também a partir do reconhecimento 

pelas sociedades científicas já consolidadas da pesquisa em ensino de ciências. Assim, a 

criação de seções e secretarias de ensino em sociedades científicas como a SBF e a SBQ, 

dando origem a novos postos burocráticos e que proporcionaram o reconhecimento e o apoio 

de estruturas sociais necessárias para a criação das instâncias de legitimidade e disputa 

científica específicas para a pesquisa em ensino de ciências – os primeiros eventos e 

periódicos científicos: 

 

A Sociedade Brasileira de Física, que patrocinava os encontros, reconhecia 

explicitamente a área como tendo (quase) os mesmos direitos das demais 

áreas de pesquisa em Física. Assim, podemos dizer que durante a década de 

1980, o Ensino de Física ainda foi o carro chefe da expansão da área, porém 

foi coadjuvado pelas outras áreas científicas e pela História da Ciência 

(VILLANI, 2014, p. 472). 

 

As seções ou secretarias de ensino dessas associações científicas, bem como, 

grupos de pesquisadores da área, foram responsáveis pelo início de eventos 

nacionais específicos para a discussão da questão do ensino, a partir da 

década de 1970. A maioria desses eventos ocorre bienalmente e continua a 

congregar um número cada vez maior de profissionais preocupados com a 

questão do ensino e/ou da pesquisa em ensino; dentre esses eventos podem 

ser mencionados o pioneiro - Simpósio Nacional de Ensino de Física - SNEF 

(iniciado sob a promoção da SBF em 1970), o Encontros e Debates sobre o 

Ensino de Química - EDEQ (SBQ – 1980), o Encontro Nacional de Ensino 

de Química - ENEQ (SBQ – 1982), os diversos simpósios regionais, como o 

Simpósio Sul Brasileiro de Ensino de Ciências – SSBEC (década de 1980), 

as Escolas de Verão para Professores de Prática de Ensino de Física, 

Química e Biologia (iniciadas em 1990 na FEUSP), o Encontro de Pesquisa 

em Ensino de Física - EPEF (SBF – 1986), o - Encontro “Perspectivas do 

Ensino de Biologia” - EPEB (FEUSP, 1982), as Reuniões Regionais da 

SBEnBio, o – Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências - 

ENPEC (ABRAPEC – 1997). (FERES, 2010, p. 68) 
 

 

Os eventos e periódicos científicos contribuíram para o estabelecimento de 

um mercado específico de trocas simbólicas e de disputas pelo conhecimento e 

reconhecimento entre os agentes posicionados em suas estruturas. Para torna-los possíveis foi 
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necessário instaurar uma estrutura político-administrativa necessária para angariar recursos e 

organizar a logística necessária para pô-los a funcionar. Essa estrutura construída exerce, em 

uma escala menor, o poder político do capital social sobre o campo científico atuando, por 

meio da regulação de normas classificações, sanções, concessões e reconhecimentos, sobre as 

lutas pela definição da verdade científica.  

Logo, as comissões organizadoras de eventos científicos atuam sobre a luta 

científica ao escolherem as temáticas consideradas relevantes para serem discutidas, 

distribuindo concessões de espaços privilegiados à fala de agentes selecionados (palestrantes e 

debatedores “convidados”), que colocam a todo instante a questão da visibilidade e da 

autoridade científica (a quem dar visibilidade para a discussão de determinado tema? Quem 

decide aqueles possuem autoridade para falar sobre o assunto?), capazes de instaurar uma 

espécie de relações de trocas por meio de estabelecimento de alianças e dívidas simbólicas 

que contribuem de forma significativa para o curso das lutas no interior do campo.  

Os conselhos editoriais dos periódicos, por sua vez, exercem o seu poder 

político-científico por meio da sua definição particular do publicável e os periódicos são 

reconhecidos pelo seu alcance e influência no meio científico (reconhecimento, em parte, 

concedido por aquelas avaliações e classificações realizadas pela CAPES): 

 

As publicações em revistas científicas conferem credibilidade, constroem 

carreiras acadêmicas e determinam quem pode ter acesso aos financiamentos 

das agências de fomento e outras instâncias de apoio à pesquisa. São 

utilizadas como indicadores para avaliação de cursos de pós-graduação, 

concessão de bolsas, progressão funcional, entre outros. Atuam como índices 

no sistema de julgamento que configuram as estruturas institucionais de 

pesquisa e, consequentemente, dos mecanismos decisórios de poder e são 

exercidas pelos pares (NARDI, 2014, p. 446). 

 

 

Evidentemente, os diversos periódicos existentes que publicam pesquisas 

relacionadas ao ensino de ciências no país não atuam da mesma forma no campo. Cada 

periódico deforma o espaço ao seu redor de acordo com o peso relativo de sua força 

simbólica, mobilizando todos os capitais que dispõe, conquistados em lutas anteriores, para 

melhor definir as estruturas científicas e, consequentemente, a própria verdade científica de 

acordo com os interesses de seus editores e conselhos editoriais. As estratégias empregadas 

para tanto se traduzem na lógica do campo sob a forma de apostas, tais como linha editorial, 

público alvo, quantidade diferenciada de páginas disponíveis para os artigos publicados, etc.: 
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Como possível resultado dessa demanda e da dificuldade de conseguir 

rapidamente avaliações de artigos submetidos, surgiram muitas revistas 

novas; num levantamento rápido delas encontramos: A Física na Escola 

(SBF), Educação Ambiental em Ação, Revista Brasileira de Pesquisa em 

Educação em Ciências, Revista Brasileira de Ensino de Bioquímica e 

Biologia Molecular, Revista Latino-Americana de Educação em Astronomia, 

Cadernos de História da Ciência, Genética na Escola, Pesquisa em Educação 

Ambiental, (UFSCar), Experiências em Ensino de Ciências (UFRGS), 

Revista Brasileira de Ensino de Química, Revista Brasileira de História da 

Ciência, Ensino, Saude, e Ambiente, Revista @mbienteeducação, 

Alexandria (UFSC), Ciência em Tela, Revista Brasileira de Ensino de 

Ciência e Tecnologia, Circumscribere (PUCSP). Essas revistas podem ser 

divididas em vários grupos: i) as dedicadas ao professor (por ex. Ciência em 

Tela, Física na Escola, ...); ii) as dedicadas à educação ambiental (por ex. 

Pesquisa em Educação Ambiental, Revista @mbienteeducação, ...); iii) as 

dedicadas à História da Ciência (por ex. Alexandria, Revista Brasileira de 

História da Ciência, ...); e iv) as dedicadas à pesquisa em ensino de... 

(Química, Bioquímica, Astronomia, ...) (VILLANI, 2014, p. 475-476). 
 

 

As características apontadas pela citação acima, escritas pelo editor da 

Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências (ABRAPEC), sinalizam para 

algumas escolhas realizadas pelos editores e membros de conselhos editoriais para os 

periódicos os quais administram e defendem, assim, as suas posições em relação à verdade 

científica em jogo no campo. Consistem em escolhas que atuam mais como apostas e 

investimentos realizados dentro da lógica do campo científico e se traduzem sob uma forma 

de investimentos político-científicos, ou seja, apostas culturais, que jamais deixam de ser 

apostas políticas e que nada mais são do que estratégias de investimento, escolhas 

particulares, e sociais de certa forma, sobre um estado das lutas no campo com o objetivo de 

deformá-lo, tornando a verdade científica mais próxima das verdades particulares defendidas 

pelos editores e membros dos conselhos editoriais. 

Existem, ainda, outras estratégias associadas a outras formas de 

investimento que podem ser mobilizadas para a obtenção de poder simbólico na estrutura e 

em meio às disputas com os demais periódicos científicos. Tais apostas são exemplificadas 

pela citação de um editor de outro periódico: 

 

A Ciência & Educação é uma das pioneiras nesta área no país, ao lado de 

periódicos específicos do ensino de Física como a Revista Brasileira de 

Ensino de Física (SBF) e o Caderno Brasileiro de Ensino de Física (UFSC). 
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Há ainda outras revistas que surgiram a seguir, como a específica para o 

ensino de Química, a Química Nova na Escola (SBQ) e outras mais gerais, 

como a Investigações em Ensino de Ciências (IF-UFRGS), a Revista Ensaio 

(UFMG), a Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências 

(ABRAPEC) e a Ciência e Ensino (UNICAMP). Dessas revistas, Ciência & 

Educação foi a primeira a ser disponibilizada na plataforma OJS (Open 

Journal Systems) e a partir de 1997, também, no Scielo. Na última avaliação 

da área de Ensino (área 46 na CAPES) o periódico manteve avaliação como 

A1, no Qualis-periódicos, em virtude desses avanços em termos de acesso ao 

público internacional que a disponibilização no OJS e a indexação no Scielo 

proporcionaram. Tem mais de 400 pareceristas do país e do exterior, todos 

eles doutores em áreas relacionadas ao ensino de Física, Química, Biologia, 

Geologia, Matemática, Educação, Psicologia e áreas afins. [...] Ciência & 

Educação é hoje considerada um dos periódicos importantes na área no país 

sendo ainda conhecida em diversos países do exterior, onde hoje procura sua 

inserção através de permutas com suas congêneres e a ampliação do 

Conselho Editorial e Corpo de Avaliadores através de convites a 

reconhecidos profissionais da área no país e em diversos outros países. Pode-

se dizer, sem margem de dúvidas, que a Revista conta entre seu Corpo 

Editorial e de Pareceristas pesquisadores entre os mais importantes da área 

no Brasil e no exterior. (NARDI, 2014, p. 449). 
 

 

A citação acima sinaliza para o ponto de vista de um editor de um periódico 

dominante no campo, cujo indício mais evidente dessa posição seja a avaliação oficial 

realizada pela CAPES que atribuiu o maior índice para a revista em questão (A1 no Qualis-

periódicos). As apostas sinalizadas aqui são de outra ordem quando comparadas com as 

apostas sinalizadas pela citação anterior. Faz-se referência à quantidade de pareceristas 

disponíveis, à nacionalidade e a capacitação destes para o trabalho que lhes é solicitado e o 

prestígio que possuem no campo científico e que é, de muitas formas, transmitida e 

reconvertida para e pela revista em questão. Faz-se referência, ainda, aos meios de divulgação 

que se tem à disposição o que, de certa forma, contribui para o acesso e a visibilidade da 

revista. Todos esses elementos apresentados, que possuem peso significativo no campo 

científico, também são apostas realizadas e que aqui são denominadas de apostas político-

sociais.  

As apostas político-sociais consistem em investimentos que mobilizam o 

capital social a que os agentes detêm e que movimentam em suas estratégias particulares em 

busca de uma posição mais privilegiada na estrutura das lutas científicas. Evidencia 

qualidades e investimentos obtidos a partir de relações sociais estabelecidas na estrutura. 

Mobilizados socialmente, essas apostas visam a obtenção de recursos materiais, humanos e 

simbólicos capazes de conferir maior crédito e visibilidade ao periódico e, consequentemente, 
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ao seu conselho editorial. Tais estratégias utilizam-se das relações de familiaridade e 

proximidade com as estruturas sociais e com o jogo burocrático das instituições, obtidas 

anteriormente nas disputas do campo e mobilizadas pelos agentes para realizar novos 

investimentos e garantir novas capitalizações sempre tendo em vista o estado atual das 

disputas científicas. 

Enquanto instituições, os periódicos assumem posição ativa na economia 

simbólica de um campo científico, defendendo interesses mais ou menos específicos, que se 

traduzem na lógica do campo por meio de apostas e estratégias de investimento que visam a 

defesa de um ponto de vista particular da verdade científica. Logo, sob a forma de apostas 

político-científicas e apostas político-sociais, o microcosmo social que engloba os periódicos 

científicos do Campo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências contribui para as lutas 

pela verdade científica. 

Outras instituições específicas surgidas a partir da estruturação e expansão 

da pesquisa em ensino de ciências no país são as sociedades científicas fundadas pelos 

pesquisadores em ensino de ciências: a Sociedade Brasileira de Ensino de Biologia 

(SBEnBio), e a Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências (ABRAPEC). 

Ambas as instituições foram criadas em 1997 com o objetivo de organizar e promover 

espaços para a divulgação e a socialização das pesquisas em Educação em Ciências no país, 

seja por meio de encontros de pesquisadores, escolas de formação em pesquisa e publicações 

científicas e, ainda, desempenhar o papel de órgão representante dos interesses desse grupo 

específico de pesquisadores junto a entidades políticas e sociais nacionais e internacionais de 

educação, pesquisa e financiamento.  

Por fim, a consolidação do reconhecimento da pesquisa em ensino de 

ciências no campo científico brasileiro pode ser sinalizada pelo aumento na concessão de 

financiamentos às pesquisas na área por agências de fomento. A busca por financiamento 

tratava-se, a alguns anos, de um dos entraves enfrentados pelos pesquisadores para o 

desenvolvimento de seus projetos, uma vez que: 

 

Qualquer projeto de pesquisa envolve verbas de pagamento de pessoal, 

serviço de terceiros, material permanente e de consumo. Em parte, essas 

verbas são fornecidas pela Instituição à qual pertencem os pesquisadores, 

mas muitas vezes (quase sempre) é necessária uma complementação. Daí a 

luta para obter outras verbas de fontes nacionais e internacionais. Essas 

fontes, além de dispor de recursos em geral escassos frente à demanda, tem o 

problema da sua distribuição, o que sempre envolve a adoção de critérios de 
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julgamento de prioridade. Uma área de pesquisa nova como a de Ensino de 

Ciências, na qual os próprios pesquisadores não têm muita clareza dos 

critérios de julgamento, certamente será desfavorecida ou, pior ainda, deverá 

assistir a verdadeiras inversões de valores e de prioridade, causadas pela 

pouca competência dos que devem julgar os pedidos. (VILLANI, 1982, p. 

138-139). 
 

 

A condição embrionária em que se encontrava o campo entre as décadas de 

1970 e 1980 refletia significativamente nas dificuldades encontradas pelos agentes para a 

obtenção de financiamento para as suas pesquisas, uma vez que havia a competição com 

agentes provenientes de outros campos já consolidados e bem estabelecidos no meio 

acadêmico e científico pela verba disponível para a pesquisa científica no país. A falta de 

definição sobre a própria pesquisa em ensino de ciências em si e, consequentemente, a falta de 

critérios específicos de avaliação desse tipo de pesquisa contribuiu para o relativo não 

reconhecimento institucional naquele momento. 

Uma das fontes de financiamento à pesquisa em ensino de ciências que 

contribuiu significativamente para a consolidação do campo no Brasil foi o Programa de 

Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico/Subprograma de Educação para a 

Ciência (PADCT/SPEC), desenvolvido pela CAPES entre 1983 e 1997 (GURGEL, 2002). O 

projeto tinha como objetivo potencializar ações de melhoria do ensino de Ciências na escola 

básica, através do apoio institucional e financeiro. A iniciativa financiou eventos científicos e 

grupos de pesquisa, a realização de intercâmbios com grupos internacionais de pesquisa em 

ensino de ciências e doutorados no exterior de pesquisadores brasileiros. 

Entretanto, o reconhecimento das instituições de fomento à pesquisa em 

ensino de ciências ocorre, de fato, a partir do momento em que os agentes desse campo de 

pesquisa conquistam espaços e cargos no interior dessas instituições de modo que as mesmas 

passaram a oficializar a criação de equipes de especialistas na área no quadro de 

colaboradores para trabalhos de consultoria e avaliação de projetos, como a criação da área 46 

– Ensino de Ciências e Matemática na CAPES em 2000. Dessa forma, à medida que o campo 

foi se consolidando na pesquisa em ensino de ciências e nas estruturas burocráticas que 

balizam as atividades científicas no país, os pesquisadores começaram a ter acesso a várias 

formas de financiamento, algumas relativamente consagradas no campo científico como as 

bolsas de produtividade em pesquisa concedidas pelo CNPq ou outras instituições de âmbito 

nacional, e, ainda, de fundações regionais de amparo à pesquisa. 
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De fato, o capital social, consiste em uma manifestação de capital científico 

com peso bastante significativo nas lutas científicas, por ser de um tipo de capital menos 

sujeito à contestação ao apoiar-se no poder das instituições já estabelecidas – portanto, mais 

inclinada a exercer efeitos de violência simbólica. O poder associado ao capital social atua 

ativamente na definição da verdade científica produzida por determinado campo. Utiliza-se 

das estruturas instituídas, das quais retira o seu poder, para definir o que pode ser considerado 

pesquisa legítima ou não, o que é considerado boa pesquisa e o que não o é. Em síntese, atua 

por intermédio de agências reguladoras que impõem a sua definição particular de qualidade e 

excelência em produção e formação científica; por intermédio dos periódicos científicos que 

impõem as suas verdades científicas através das disputas entorno da definição do publicável; 

por intermédio das agências de fomento que impõem a sua definição das pesquisas aptas ou 

merecedoras de crédito material e simbólico; por intermédio das associações científicas que 

representam politicamente os interesses dos coletivos de cientistas, da qual tiram sua força 

social e simbólica e se tornam responsáveis por estabelecer ambientes de diálogo e debates, 

tais como os eventos científicos, nos quais atribuem créditos através de formas de 

consagração, distribuindo concessões de espaços privilegiados à fala de agentes selecionados, 

que encontram-se em posições legítimas de falar sobre algo, ao mesmo tempo em que esses 

agentes emprestam o seu prestígio e peso simbólicos adquiridos em sua trajetória singular no 

campo ao evento a que foi “convidado”, etc. 

Logo, o capital social objetivado nas estruturas do campo demonstra seu 

poder principalmente através de pareceres, julgamentos, decisões políticas e administrativas 

atuando diretamente na luta pela definição dos problemas relevantes e/ou dignos de serem 

denominados de científicos. Constroem-se critérios de classificação que atuam como 

mecanismos políticos de consagração. Ao contrário do que se leva a pensar, os agentes que 

acumulam esse tipo de capital não atuam de acordo com a imagem de um administrador 

neutro ou não comprometido com as disputas, mas sim mobilizam todos dos capitais a que 

têm acesso para alcançar uma posição mais privilegiada na estrutura. Da mesma forma que os 

pesquisadores envolvidos nas controvérsias teórico-práticas do campo, os agentes que têm a 

propensão a acumular capital social também defendem os interesses do campo que se 

encontram mais de acordo com os seus próprios interesses. 

 

II. 3. 4. Existência de subcampos 
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Um campo é um local de lutas onde o que está em permanente disputa é a 

capacidade e a habilidade de um agente se posicionar da melhor forma possível, a fim de 

ocupar um local mais privilegiado dentro da estrutura. Para tanto, os agentes delineiam 

estratégias e realizam apostas mais adequadas aos habitus e capitais de que dispõem num 

determinado momento, e que resultam em investimentos lançados ao campo a depender dos 

diferentes estados da luta científica e da percepção que se tem delas. Dessa forma, um dado 

campo científico pode se organizar em subcampos mais ou menos diferenciados, mais ou 

menos estruturados, a depender da configuração de lutas anteriores travadas no campo, 

fazendo com que agentes se agrupem em determinados coletivos por relações de proximidade 

no espaço social, afinidades, simpatias (ou antipatias), objetivos em comum, etc. Ou seja, 

“pessoas inscritas em um setor restrito do espaço serão ao mesmo tempo mais próximas (por 

suas propriedades e suas disposições, seus gostos) e mais inclinadas a se aproximar; e também 

mais fáceis de abordar, de mobilizar” (BOURDIEU, 2010, p. 25).  

Assim se organizaram alguns dos primeiros coletivos de cientistas na 

pesquisa em ensino de ciências, delimitados pelas disciplinas tradicionalmente estabelecidas e 

as quais estavam vinculados por questões de formação e ensino, o que pode ser sinalizado 

pelos primeiros eventos científicos realizados, alguns continuam sendo realizados até hoje: 

“Simpósio Nacional de Ensino de Física” (SNEF); “Encontro de Pesquisa em Ensino de 

Física” (EPEF); “Encontro Nacional de Ensino de Química” (ENEQ); “Perspectivas do 

Ensino de Biologia” (EPEB), etc. O mesmo pode ser observado para alguns periódicos 

científicos: “Revista Brasileira de Ensino de Física”; “Física na Escola”; “Caderno Brasileiro 

de Ensino de Física”; “Química Nova na Escola”; Revista de Ensino de Biologia (Revista 

SBEnBio), etc. Toda essa estrutura de eventos e periódicos científicos sinalizam para a 

existência de subcampos especializados em determinados tipos de pesquisas circunscritas às 

disciplinas tradicionais às quais em sua gênese está vinculada.  

Da mesma forma com que ocorre em todo campo de produção simbólica, a 

estrutura social do Campo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências organiza-se, 

diferencia-se e, por meio de suas lutas internas, hierarquiza-se. Pode-se perceber uma 

hierarquia quanto à produção científica ao serem analisados alguns levantamentos 

bibliográficos das teses e dissertações produzidas em ensino de ciências com o passar dos 

anos. Bejarano e Carvalho (2000) apresentam dados de levantamentos realizados no período 

entre 1970 e 1995, no qual conseguiram localizar 572 pesquisas produzidas em programas de 

pós-graduação. Destas, 43,7% (250 trabalhos) referem-se ao ensino de Física; 15,1% (86 
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trabalhos) referem-se ao ensino de Biologia; 12,2% (70 trabalhos) referem-se ao ensino de 

Química; 7,0% (40 trabalhos) referem-se à Educação em Saúde; 6,3% (36 trabalhos) referem-

se à Educação Ambiental; e 15,7% (90 trabalhos) referem-se ao ensino de ciências de forma 

geral. Resultados semelhantes são apresentados Megid Neto, Fracalanza e Fernandes (2005) e 

Megid Neto (2007) em levantamentos realizados também com as dissertações e teses 

produzidas no país em ensino de ciências, porém, considerando-se uma amostra de 1071 teses 

e dissertações num período compreendido entre 1972 a 2003. Destas, 38% referem-se ao 

ensino de Física; 14% referem-se ao ensino de Biologia; 11% referem-se ao ensino de 

Química; 6,5% referem-se à Educação em Saúde; 7% referem-se à Educação Ambiental; 2% 

referem-se ao ensino de Geociências; e 30% referem-se ao ensino de ciências de forma geral. 

Em levantamento mais recente (MEGID-NETO, 2014), analisando-se as teses e dissertações 

produzidas entre 1972 e 2010, um total de 3.882 trabalhos, 35% referem-se ao ensino de 

Física; 15% referem-se ao ensino de Biologia; 13% referem-se ao ensino de Química; 3% 

referem-se à Educação em Saúde; 6% referem-se à Educação Ambiental; 2% referem-se ao 

ensino de Geociências; 2% referem-se ao ensino de Astronomia; e 24% referem-se ao ensino 

de ciências de forma geral.  

A predominância majoritária de dissertações e teses relativas ao ensino de 

Física sinaliza para um subcampo relativamente dominante nas pesquisas em ensino de 

ciências. Apesar de perder seu peso relativo, com o passar dos anos, em relação à produção de 

teses e dissertações no interior do Campo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências, 

esse subcampo de pesquisa em ensino de física ainda é responsável por cerca de um terço das 

produções realizadas em programas de pós-graduação no país. Parte dessa posição 

privilegiada, adquirida no interior das lutas no campo, se deve ao fato de que o subcampo de 

pesquisa em ensino de física foi pioneiro no país a realizar, na década de 1970, pesquisas 

próprias e organizar eventos e periódicos científicos específicos, além dos primeiros cursos de 

pós-graduação. Entre os subcampos relativamente dominantes encontram-se, ainda, o 

subcampo de pesquisa em ensino de biologia e o subcampo de pesquisa em ensino de química 

cuja gênese data da década de 1980. Os subcampos relativamente mais recentes encontram-se 

dominados na estrutura como o subcampo de pesquisa em educação em saúde, o subcampo de 

pesquisa em educação ambiental, o subcampo de pesquisa em ensino de geociências e o 

subcampo de pesquisa em ensino de astronomia. 

Entretanto, estes não são os únicos subcampos existentes no interior do 

Campo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências. Os processos de ruptura permanente 
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que, conforme já sinalizado aqui anteriormente, permitiu ao campo distanciar-se dos 

problemas impostos pelo Estado e por instituições estrangeiras como a UNESCO, a Fundação 

Rockefeller ou a Fundação Ford, etc. e reconhecer seus próprios interesses e demandas 

específicas, característica de uma conquista gradual de autonomia, são os mesmos que tornam 

possível as revoluções simbólicas permanentes, mecanismos pelos quais o campo renova suas 

estruturas e as suas lutas periodicamente, evitando o seu esgotamento e garantindo a sua 

sobrevivência no espaço social. Como mecanismo de renovação e inovação das lutas (das 

formas de lutar) e dos valores em jogo, as revoluções simbólicas são o produto de apostas e 

investimentos realizados no campo, mais ou menos arriscadas, a depender do estado 

momentâneo das lutas, com o objetivo de provocar uma “virada de jogo”, renovando e 

transformando os objetos em disputa. Logo, o que se presenciou no campo com o passar dos 

anos foi a emergência de novas temáticas de pesquisa, alternativas à exclusividade da 

produção de materiais e propostas curriculares, que ainda continuaram presentes nas 

pesquisas em ensino de ciências, porém passaram a dividir espaço com outros objetos de 

pesquisa. 

Em uma pesquisa do tipo “estado da arte”, Megid Neto (2000) analisou 572 

teses e dissertações produzidas no país pelas pesquisas em ensino de ciências no período entre 

1972 e 1995 catalogadas pelo Centro de Documentação em Ensino de Ciências da Faculdade 

de Educação da UNICAMP (CEDOC-FE-UNICAMP). Os trabalhos analisados foram 

categorizados segundo o que o autor denominou de “foco temático” e obteve os seguintes 

resultados: Conteúdo-Método (65%); Currículos e Programas (43%); Características do Aluno 

(24%); Recursos Didáticos (20%); Características do Professor (18%); Formação de 

Professores (17%); História da Ciência (menos de 10%); Filosofia da Ciência (menos de 

10%); Organização da Escola (menos de 10%); História do Ensino de Ciências (menos de 

10%); Políticas Públicas (menos de 10%); Programa de Ensino Não Escolar (menos de 10%).  

Lemgruber (2000) analisando o mesmo conjunto de teses e dissertações, 

seleciona os trabalhos cujas pesquisas estão relacionadas à educação básica (ensino 

fundamental e médio). Destes, Lemgruber identifica os referenciais teóricos que os 

fundamenta, constatando que 74 trabalhos abordam referenciais construtivistas (estão 

incluídos nessa categoria trabalhos com Piaget, Ausubel, concepções espontâneas e mudança 

conceitual), 9 trabalhos abordando a teoria de Paulo Freire, 6 trabalhos pautados na 

epistemologia de Gaston Bachelard, e 7 trabalhos abordando referenciais do tema Ciência, 

Tecnologia e Sociedade (CTS). Sobre a análise realizada por Lemgruber, que destaca a 
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emergência posterior de trabalhos com a temática Ciência, Tecnologia e Sociedade, 

Delizoicov sinaliza que “podemos reconhecer que, após 1995, as pesquisas cujos temas são 

relacionados a CTS vêm crescendo e têm presença cada vez maior nos congressos da área” 

(2004, p. 159). 

Selecionando uma amostra um pouco mais restrita e mais recente, Slongo 

(2004) analisa 44 dissertações e teses em ensino de biologia defendidas no período de 1996 a 

2000 categorizando-as em “eixos temáticos”: História e Filosofia da Ciência (10 trabalhos); 

Formação de professores (10 trabalhos); Concepções Espontâneas (7 trabalhos); 

Representação de Professores (6 trabalhos); Currículo e Programas (15 trabalhos).  

Por sua vez, Feres (2010; 2014) analisando os dados disponíveis no 

Diretório dos Grupos de Pesquisaviii do CNPq identificou a existência de 127 grupos de 

pesquisa em ensino de ciências, vinculados a programas de pós-graduação, atuantes no país 

até 2010. Esses grupos de pesquisa apresentaram em sua descrição um total de 210 

denominações de “linhas de pesquisa”, que apresentavam um total de 195 nomes de linhas 

diferentes. Após um processo de categorização, a análise dos dados possibilitou a autora 

apresentar as linhas de pesquisa dos grupos em atividade no país: Construção do 

Conhecimento Científico (4 grupos); Conteúdo-Método (15 grupos); Ciência, Tecnologia e 

Sociedade (5 grupos); Currículo e Programas (11 grupos); Divulgação Científica (13 grupos); 

Educação Científica (7 grupos); Educação em Astronomia (3 grupos); Educação em 

Contextos Não Formais (5 grupos); Ensino de Biologia e Saúde (6 grupos); Ensino de 

Geociências (1 grupo); Ensino de Matemática (24 grupos); Ensino de Química (3 grupos); 

Ensino e Ambiente (5 grupos); Ensino e Aprendizagem (22 grupos); Ensino de Física (10 

grupos); Ensino de Ciências (6 grupos); Formação de Professores (27 grupos); História e 

Filosofia da Ciência (13 grupos); Recursos Didáticos e Tecnologia (24 grupos); Teorias de 

Aprendizagem (6 grupos). 

Buscando um aprofundamento nas discussões sobre as temáticas das 

pesquisas em ensino de ciências realizadas no Brasil, Salem (2012) realizou uma análise sobre 

                                                           
viii O Diretório dos Grupos de Pesquisa (DGP) é um projeto iniciado pelo CNPq em 1992 e trata-se de um 

inventário dos grupos de pesquisa científica e tecnológica em atividade no Brasil. O DGP reúne informações 

relacionadas aos recursos humanos constituintes dos grupos (pesquisadores, estudantes e técnicos), à produção 

científica, tecnológica e artística (produção simbólica do campo científico), às linhas de pesquisa em andamento, 

às especialidades do conhecimento, aos setores de aplicação envolvidos, e às parcerias estabelecidas entre os 

grupos e as instituições, sobretudo com as empresas do setor produtivo. O sistema de dados do DGP possui uma 

base corrente, podendo ser atualizada continuamente, e realiza censos bianuais, que são fotografias dessa base 

corrente. Fonte: http://lattes.cnpq.br/web/dgp. 

 

http://lattes.cnpq.br/web/dgp
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as chamadas “áreas temáticas” (ATs) presentes em processos de submissão de trabalhos em 

eventos científicos nacionais. Sobre o significado de uma área temática o autor sinaliza que: 

 

A definição dessas ATs reflete, de um modo geral, as tendências concebidas 

pelos organizadores do evento por meio de suas vivências (ou pela sugestão 

de eventos anteriores) sobre quais sejam as linhas de investigação da área, o 

que pode implicar definições diferentes de um evento para outro. Por outro 

lado, há uma espécie de entendimento tácito – as ATs são compreendidas 

pelos participantes do evento a partir de um “rótulo”, de uma denominação, 

segundo certa tradição ou tendência que vem se estabelecendo ao longo dos 

eventos. Contudo, por se tratar de uma escolha relativamente subjetiva e 

arbitrária, nem sempre os trabalhos inscritos em cada uma das áreas têm as 

mesmas características ou tratam de temas afins, e nem sempre as ATs, em 

seu conjunto, esgotam as possibilidades, demandando que autores se 

enquadrem de algum modo em uma delas (SALEM, 2012, p. 132).  

 

 

Ao realizar um levantamento sobre as áreas temáticas ao longo da trajetória 

histórica dos eventos nacionais em ensino de Física, Salem percebeu o estabelecimento de 

áreas comuns que começaram a se repetir sistematicamente em edições diferentes dos 

mesmos eventos. O autor sinaliza para as áreas temáticas “Ensino e Aprendizagem”, 

“Formação de professores”, “História, Filosofia e Sociologia da Ciência” como temas de 

trabalhos que foram se estabelecendo desde a década de 1980; e as áreas temáticas 

“Tecnologia da Informação”, “Divulgação Científica e Tecnológica”, “Ciência, Tecnologia e 

Sociedade” e “Linguagem e Cognição”, que foram se estabelecendo como temas de pesquisas 

em ensino de ciências desde a década de 1990. 

Referindo-se particularmente sobre os temas de pesquisa historicamente 

estabelecidos nos Encontros de Pesquisa em Ensino de Física (EPEF’s), Salem (2012) destaca 

áreas temáticas presentes desde o IV EPEF (1998): “Ensino e Aprendizagem”, “Didática, 

Currículo e Avaliação”, “Filosofia, História e Sociologia da Ciência”, “Formação de 

Professores” e “Educação em Espaços Não-Formais”. Novas áreas temáticas também se 

estabelecem de forma permanente a partir do VIII EPEF (2002): “Tecnologia da Informação”, 

“Ciência, Tecnologia e Sociedade”, “Alfabetização Científica e Tecnológica”, “Práticas e 

Políticas Educacionais”, “Linguagem e Cognição” e “Pesquisa em Ensino de Física”. 

Na última edição do Encontro Nacional de Ensino de Química, o XVII 

ENEQ (2014), o processo de submissão de trabalhos deveria se enquadrar em uma das “linhas 
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temáticas” propostas pela organização do evento: “Ensino e Aprendizagem”, “Formação de 

Professores”, “Materiais Didáticos”, “Linguagem e Cognição”, “Experimentação no Ensino”, 

“História, Filosofia e Sociologia da Ciência”, “Educação em Espaços Não-Formais e 

Divulgação Científica”, “Tecnologias da Informação e Comunicação”, “Educação 

Ambiental”, “Abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade”, “Currículo e Avaliação” e 

“Inclusão e Políticas Educacionais”. Já na última edição do Encontro Nacional de Ensino de 

Biologia, o V ENEBIO (2014), a submissão de trabalhos deveria se enquadrar em um dos 

“eixos temáticos” propostos pelo evento: “Processos de Ensino-Aprendizagem em Ciências e 

Biologia”, “Currículos de Ciências e/ou Biologia e de Formação Docente”, “Formação de 

Professores de Ciências e Biologia”, “Desenvolvimento de Estratégias Didáticas para o 

Ensino de Biologia”, “Educação Não-Formal e Divulgação Cientifica”, “História e Filosofia 

da Ciência”, “Políticas Públicas para a Educação em Ciências” e “Relações entre Educação, 

Ciências e Culturas”. 

Na última edição do Encontro Nacional de Pesquisa em Ensino de Ciências, 

o X ENPEC (2015), a submissão de trabalhos deveria se enquadrar seguindo uma das “linhas 

temáticas” propostas para evento. Diferenciando-se dos demais eventos aqui citados, o X 

ENPEC procura oferecer minimamente uma definição sobre que características são esperadas 

dos trabalhos submetidos em cada linha:  

 

Ensino e aprendizagem de conceitos científicos: aspectos cognitivos, 

sociais e afetivos envolvidos no ensino e na aprendizagem de conceitos 

científicos em diferentes níveis de ensino; ambientes de aprendizagem; 

aprendizagem colaborativa; modelos e modelagem na Educação em 

Ciências; ensino por investigação; experimentação. 

Formação de professores de Ciências: análise de programas e políticas de 

formação inicial e formação continuada; avaliação de modelos e práticas de 

formação de professores para diferentes níveis e modalidades de ensino; 

desenvolvimento profissional de professores; pesquisa e formação de 

professores; saberes docentes e práticas reflexivas. 

História, Filosofia e Sociologia da Ciência na Educação em Ciências: 

História e Filosofia da Ciência; Epistemologia e Educação em Ciências; 

Natureza da Ciência; Estudos da Ciência; Sociologia do conhecimento 

científico. 

Educação em espaços não-formais e divulgação científica: história, 

políticas e práticas de divulgação científica e suas relações com a Educação 

em Ciências; relações entre comunicação e educação; educação em museus e 

centros de ciências; feiras e exposições de Ciências; divulgação científica e 

inclusão social. 

Tecnologias da informação e comunicação na Educação em Ciências: 

desenho e avaliação de recursos e ambientes mediados por tecnologias para 
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o ensino de ciências; metodologias de pesquisa baseada em design; materiais 

multimídia e hipermídia; recursos audiovisuais e educação à distância. 

Educação Ambiental e Educação em Ciências: relações entre educação 

ambiental e educação em ciências; educação para o desenvolvimento 

sustentável; educação para a sustentabilidade. 

Educação em Saúde e Educação em Ciências: relações entre educação em 

saúde e educação em Ciências, educação popular em saúde, promoção da 

saúde, formação docente e profissional em saúde. 

Linguagens, discurso e Educação em ciências: abordagens discursivas, 

argumentação, interações discursivas, leitura e escrita no ensino de ciências. 

Alfabetização científica e tecnológica, abordagens CTS e CTSA e 

Educação de Ciências: relações entre ciência, tecnologia e sociedade; 

questões sociocientíficas, temas controversos, letramento científico. 

Currículos e Educação em Ciências: desenvolvimento curricular, políticas 

de currículo; conhecimento escolar; história das disciplinas; reformas 

curriculares, suas implementações e avaliações; inovação educacional; 

currículo e cultura. 

Avaliação e Educação em Ciências: aspectos metodológicos da avaliação; 

abordagens e práticas de avaliação de programas; indicadores de 

desempenho e avaliação; avaliação de sistemas; estudos comparativos 

internacionais. 

Diversidade, multiculturalismo e Educação em Ciências: relações entre 

ensino de ciências e temas tais como inclusão, gênero, raça, etnia, classe; 

educação indígena e de demais grupos sociais específicos, políticas de ações 

afirmativas. 

Processos e materiais educativos na Educação em Ciências: análise de 

dinâmicas para trabalhos em grupo (ex. rodas de conversa, debates, 

dramatização etc.), sequências didáticas, livros didáticos, jogos educativos; 

atividades práticas. 

Políticas educacionais e Educação em Ciências: história, análise e 

impactos de políticas públicas para a Educação em Ciências em diferentes 

níveis e modalidades de ensino; legislação educacional e ensino de ciências; 

financiamento de ações educacionais; fomento à pesquisa em educação 

científica e tecnológica; políticas educacionais e políticas de 

desenvolvimento e inovação social, científica e tecnológica; políticas de 

formação de professores da área de ciências em nível de graduação e pós-

graduação; políticas de formação de pesquisadores em educação em ciências 

em diferentes níveis de ensino; olimpíadas de ciências. 

Questões teóricas e metodológicas da pesquisa em Educação em 

Ciências: considerações epistemológicas sobre a natureza da pesquisa; 

referenciais teóricos da pesquisa em educação em ciências; educação em 

ciências como campo científico; reflexões acerca de metodologias e métodos 

de pesquisa (X ENPEC, 2015ix). 

 

 

Na grande maioria dos eventos científicos, a submissão de trabalhos para 

apresentação está sujeita a um enquadramento em alguma forma de categoria, seja ela 

denominada de “eixo temático”, “foco temático”, “linha temática” ou “área temática”. 

                                                           
ix Disponível em http://xenpec.com.br/pt/texto.php?id_texto=2, acesso em 17 jul. 15. 

 

http://xenpec.com.br/pt/texto.php?id_texto=2
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Durante o processo de submissão, são os próprios autores quem definem em qual categoria 

melhor enquadra os seus trabalhos que, por uma espécie de “definição tácita”, cuja prática 

converte-se em uma verdadeira ausência de definição – essas verdadeiras formas de definição 

indefinida baseadas no senso comum que nada mais é, senão, um comum dos sensos, 

construído, estabelecido e inculcado mediante violência simbólica, uma vez que não há 

qualquer explicitação ou discussão dos critérios de definição ou concepção de tais categorias e 

são, sempre, apresentadas como evidentes e autoexplicativas. A violência simbólica se 

manifesta no campo principalmente sob a forma de objetos (ou categorias) supostamente 

dados, as quais se evita estabelecer qualquer tipo de discussão sobre, por ser a base das 

relações de força vigentes no campo, fazendo com que tais categorias sejam simplesmente 

reproduzidas de forma acrítica pelos seus agentes. Esquece-se, ao mesmo tempo em que se 

cria o cenário que produz esse esquecimento, que a própria definição dos objetos faz parte do 

jogo científico e estão permanentemente em disputa no campo. Logo, a abertura de espaços 

para o questionamento e o diálogo sobre a construção e o estabelecimento dessas linhas 

temáticas torna-se necessário, sobretudo para refinar e tornar evidentes os critérios de 

existência e classificação dos temas de pesquisa que definem o que se produz no campo tanto 

pela inclusão quanto pela exclusão que essas categorias provocam nas estruturas das lutas 

científicas. 

Após um extenso processo de construção de categorias que analisam a 

temática de trabalhos científicos da pesquisa em ensino de física (SALEM; KAWAMURA, 

1992; 1993; 1994; 2005; 2007; 2008; 2009), Salem estabeleceu um conjunto de 11 áreas 

temáticas da pesquisa e as utilizou para analisar uma amostra de 470 dissertações e teses 

produzidas no período de 1972 a 2009. As áreas temáticas estabelecidas como instrumento de 

análise nessa pesquisa foram: T1) Processos Cognitivos de Ensino-Aprendizagem; T2) 

Materiais, Métodos e Estratégias de Ensino; T3) Seleção e Organização do Conhecimento; 

T4) Formação de Professores e Prática Docente; T5) História, Filosofia e Sociologia da 

Ciência; T6) Ciência, Tecnologia e Sociedade; T7) Divulgação Científica e Educação em 

Espaços Não-Formais; T8) Tecnologias da Informação e Comunicação; T9) Ciência, 

Educação Científica e Cultura; T10) Educação, Política e Sociedade; T11) Pesquisa em 

Ensino de Ciências / Física. Os resultados apresentados por Salem sinalizam para a existência 

de algumas áreas temáticas dominantes na pesquisa em ensino de Física (Figura 1). A área 

temática T1) Processos Cognitivos de Ensino-Aprendizagem, apesar de perder espaço no 

decorrer do desenvolvimento do campo, segue como tema dominante nas pesquisas 
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desenvolvidas em ensino de física. A área temática T2) Materiais, Métodos e Estratégias de 

Ensino perde espaço significativo como tema de pesquisa, mas ainda segue como um dos 

temas dominantes do campo. A partir do final da década de 1980 e início da década de 1990, 

as áreas temáticas T4) Formação de Professores e Prática Docente e T5) História, Filosofia e 

Sociologia da Ciência se consolidam como importantes temas de pesquisa nas teses e 

dissertações produzidas e, a partir da década de 2000 há uma ascensão notável da área 

temática T8) Tecnologias da Informação e Comunicação. Conforme sinalizado por outros 

trabalhos (LEMGRUBER 2000; MOREIRA, 2000; NARDI, 2005; DELIZOICOV, 2004; 

FERES, 2010), os dados apresentados por Salem sinalizam para a emergência da área 

temática T6) Ciência, Tecnologia e Sociedade a partir da década de 1990, apesar de ainda 

não estar consolidada entre os temas dominantes de pesquisa em ensino de física.  

O fato de diversos eventos científicos de pesquisa em ensino de ciências 

utilizarem-se de temáticas semelhantes para a divulgação de trabalhos e, também, de que 

várias delas são coincidentes com as temáticas apreendidas a partir de análises de dissertações 

e teses produzidas no país, são indícios fortes que sinalizam a existência de subcampos de 

pesquisas específicas que fazem parte do Campo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de 

Ciências e que são capazes de mobilizar coletivos significativos de pesquisadores entorno de 

determinados problemas. Os dados apresentados por Salem (2012) e por outras pesquisas 

(MEGID-NETO, 2000; LEMGRUBER 2000; SLOGO, 2004; DELIZOICOV, 2004; FERES, 

2010; FERES; NARDI, 2014) sinalizam para uma organização hierárquica destes subcampos 

na estrutura do Campo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências no qual encontram-se 

localizados e utilizam-se dos instrumentos institucionais e simbólicos ali disponíveis para 

(re)produzir os bens simbólicos que caracterizam as suas especificidades. Da mesma forma 

que os agentes do campo, os subcampos estão em permanente disputa por uma posição mais 

privilegiada na estrutura, posição esta que somente é obtida a partir de uma redefinição dos 

valores em jogo. Cada subcampo, à sua maneira, defendendo seus capitais simbólicos 

específicos, contribuem em maior ou menor medida, a depender do peso simbólico de cada 

um na estrutura do campo, para a definição da verdade e dos problemas ou objetos de 

pesquisa importantes e, portanto, dominantes. 

Hierarquia essa construída desde a gênese do campo, conforme evidenciado 

por Salem (2012) ao analisar a evolução das áreas temáticas dos SNEFs e EPEFs, uma vez 

que três temáticas dominantes, T1) Processos Cognitivos de Ensino-Aprendizagem, T4) 

Formação de Professores e Prática Docente e T5) História, Filosofia e Sociologia da Ciência,  
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Figura 1: Gráfico das pesquisas por área temática (Adaptado de SALEM, 2012, p. 170). 

 



 Do Campo Científico Brasileiro Ao Campo Brasileiro De Pesquisa Em Ensino De Ciências – um trabalho de reconstrução e objetivação histórica 

O Subcampo Brasileiro De Pesquisa Em Ensino De Ciências CTS (Ciência-Tecnologia-Sociedade): um espaço em construção 

80 

mostram-se presentes nos eventos científicos desde as décadas de 1970 e 1980. Os agentes 

que realizaram investimentos nesses campos acumularam capitais simbólicos de tal forma, 

que conseguiram impor ao Campo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências as suas 

próprias definições de objetos de pesquisa relevantes. Estes três temas tornaram-se, de certa 

forma, obrigatórios em qualquer que seja o evento científico realizando no interior do campo, 

evidenciando, assim, um peso simbólico significativo sobre a estrutura das pesquisas em 

ensino de ciências. Todavia, essa posição privilegiada no campo não é permanente, uma vez 

que o estado das lutas no campo é constante, o que conduz a diversas modificações em suas 

estruturas. Além disso, por maior que seja a autonomia de um campo, científico ou não, o 

estado das lutas, e de certa forma das revoluções simbólicas realizadas em suas estruturas, de 

forma alguma estão imunes a transformações, pressões ou demandas sociais externas. Uma 

manifestação desse tipo de situação no campo de pesquisa em ensino de ciências pode ser 

sinalizada pela consolidação da temática de pesquisa T8) Tecnologias da Informação e 

Comunicação, amplamente influenciada por um crescente processo de popularização dessas 

tecnologias de informação e comunicação no contexto nacional e internacional, e a 

consequente necessidade de saber enfrentar as emergentes problemáticas surgidas da sua 

inserção no ambiente escolar (MIRANDA, 2007; MARTINHO; POMBO, 2009; DIAS; 

SILVA, 2010; FRAGA et al 2011). 

Devido à complexidade que se mostrou todo o processo relacionado ao 

ensino e aprendizagem em ciências, aliada a capacidade de mobilização e manobra 

desenvolvida pelos agentes que constituíram o campo, tornou-se possível operar revoluções 

simbólicas que transformaram suas estruturas e contribuíram para sua consequente 

especialização em subcampos mais ou menos definidos. A própria existência ou não dos 

subcampos é objeto de disputa entre os agentes, visto a variação existente entre as “áreas”, 

“eixos”, ou “focos” temáticos indicados por diferentes eventos científicos e diferentes análises 

realizadas sobre as produções científicas. Os subcampos coexistem na estrutura do Campo 

Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências que, por sua vez, não é estático e tão pouco 

impossibilita a migração ou a atuação de agentes entre os diferentes subcampos. Cada 

subcampo, porém, atuando como um microcosmo particular, possui sua própria hierarquia e 

disputas internas, que terão tanto peso e importância na estrutura do campo em que estão 

localizados quanto maior for a quantidade de capital simbólico ali acumulado. Lutam para 

adquirir existência e, posteriormente, privilégios na estrutura, ao mesmo tempo em que 

buscam consolidar o Campo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências no universo das 
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pesquisas científicas produzidas no país, ainda que, para isso, venham a estabelecer relações 

disputa, apropriação e cooperação com outros campos sociais. 

 

II. 3. 5. Relações de apropriação, diálogo e luta com outros campos 

 

O esforço de campos sociais de produção cultural em buscar uma identidade 

e, principalmente, reconhecimento no espaço das produções simbólicas dominantes, leva a 

diferentes formas de interação, seja de aproximação ou de enfrentamento, com os demais 

campos já estabelecidos e consolidados. A emergência do Campo Brasileiro de Pesquisa em 

Ensino de Ciências, em sua origem, se deparou com problemas oriundos da formação em 

ciências, principalmente com a expansão do número de vagas no ensino superior público na 

década de 1960, que ampliou de alguma forma o acesso a esse tipo de formação, e, para 

buscar uma alternativa às problemáticas decorrentes ao processo de ensino e aprendizagem 

com esse público recém-ingresso, levou alguns professores a desenvolverem novas 

metodologias que pudessem atender as suas demandas (NARDI, 2007).  

Consequentemente, a pesquisa em ensino de ciências começou a se 

estruturar frente a esses problemas enfrentados nas salas de aula que logo se mostraram 

bastante complexos. Nesse cenário, recorreram a alternativas e propostas então disponíveis 

em outros campos do conhecimento, que encontravam-se relativamente mais estabelecidos no 

campo científico, o que atribuiu uma característica interdisciplinar para as pesquisa em ensino 

de ciências: 

a gente se apropria de muita coisa da área da Educação [...] toda linha 

piagetiana, desde outro autores... Skinner... a gente teve projetos baseados 

numa linha... comportamentalista [...] que são referenciais que vêm da 

Educação e que são apropriados pelas áreas do conhecimento específico. 

Mas eu acho que nós... quando nós juntamos referenciais, quando você junta 

o referencial de Piaget, você junta Vygotsky, hoje você já tem coisas indo 

para áreas de Psicanálise... Filosofia... Sociologia... Antropologia da 

Ciência... você traz para a área de Ciências, as coisas necessárias para 

desenvolver os referenciais teóricos dela [...] essa... comunicação com as 

outras áreas... que são importantes... (NARDI; ALMEIDA, 2014, p. 30) 

 

 

As apropriações sinalizadas na citação anterior devem ser interpretadas no 

cenário social e epistemológico que se constrói aqui a partir do conceito de campo. A noção 
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de estratégia, essa racionalização tácita e inconsciente da ação no campo, produto da interação 

de um habitus singular a uma situação específica do estado de forças do campo, conduz a 

determinados investimentos realizados pelos agentes em disputa, cujo sentido do jogo 

científico traduz sob a forma de apostas lançadas sobre determinados objetos e referenciais de 

pesquisa. Como resultado das escolhas realizadas nessas apostas, ocorre que os agentes fazem 

a opção de operar verdadeiras conversões e reconversões de propriedades e bens simbólicos 

de um campo para outro. Logo, o estudo e o emprego de referenciais como Piaget, Vygotsky, 

Bachelard, Bourdieu, etc. tratam-se de apostas realizadas por determinados agentes que visam 

fazer uma forma de conversão teórica (capital cultural) – apropriando-se do poder simbólico e 

do reconhecimento que determinado aporte teórico possui em seu campo de origem, e de toda 

autoridade científica a ele atribuída – para as lutas travadas nas pesquisas em ensino de 

ciências. 

A colaboração com as Faculdades de Educação potencializou de forma 

significativa as “apropriações” de contribuições teóricas de outros campos de conhecimento, 

uma vez que essas instituições ofereceram aos primeiros pesquisadores em ensino de ciências 

uma formação em nível de pós-graduação na ausência de programas específicos para esse tipo 

de pesquisa no país. Traço característico reconhecidamente atribuído às pesquisas em ensino 

de ciências (MEGID 1999; GRECA; COSTA; MOREIRA, 2002; NARDI, 2007; FERES, 

2010; NARDI; ALMEIDA, 2014; ZYLBERSZTAJN, 2014) essas conversões realizadas a 

partir de aportes teóricos advindos de outros campos do conhecimento, tais como a Educação, 

a Psicologia, a Filosofia, a Sociologia, etc. que, em contraste com os campos do conhecimento 

a que estão vinculados originalmente as pesquisas em ensino ciências (Física, Química, 

Biologia, etc.), então denominadas Ciências da Natureza, levaram à caracterização dessa 

pesquisa por alguns agentes do campo como “Ciências Humanas Aplicadas” (DELIZOICOV, 

2004), ou como pesquisa e desenvolvimento (NARDI, 2007).  

Além desse processo colaborativo, presente na gênese do campo, com 

agentes e instituições da pesquisa em educação há, ainda, outras formas de colaboração que 

permanecem presentes: em trabalhos de grupos de pesquisa interdisciplinares que atuam em 

distintas áreas do conhecimento e que contam, inclusive, com agentes pertencentes aos 

diferentes campos de pesquisa; a publicação em periódicos e a participação em eventos tanto 

de pesquisa em educação quanto em pesquisa em ensino de ciências por agentes de ambos os 

campos; atuação conjunta em algumas instituições de fomento, ensino, extensão, etc.  
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Entretanto, apesar de ter contato com outros campos científicos e possuir 

uma característica essencialmente interdisciplinar, buscando o diálogo com diversos campos e 

a conversão de vários de seus valores, agentes do Campo Brasileiro de Pesquisa em Ensino 

de Ciências enfrentaram diversas dificuldades em estabelecer e adquirir certo reconhecimento 

para as suas pesquisas. A procura por uma identidade própria, seja pela construção de objetos 

ou adoção de metodologias de pesquisa específicas, resultou em enfrentamentos que foram 

necessários ser travados na busca por um espaço no campo científico brasileiro: 

 

Isso nos faz sentir como seres híbridos enquanto pesquisadores, sofrendo 

pressões de ambas as áreas, e colocando a pesquisa em ensino de física em 

uma posição de desconforto, o que nos torna um tanto esquizofrênicos ao 

tentar atender demandas dos dois lados. De um lado a vontade de nos 

sentirmos integrados à comunidade dos físicos e de outro o sentimento de 

que abordamos nossos objetos de pesquisa de forma diferente. De um lado, 

uma parcial rejeição por parte dos físicos que nos julgam por demais soft, a 

quem faltaria rigor e capacidade de produzir resultados objetivos e 

generalizáveis, e de outro a não completa aceitação por parte dos 

educadores, que tendem a nos ver, e até rotular, como “positivistas”, que não 

levam em devida conta os aspectos políticos, sociais e ideológicos que 

afetam o contexto educacional. […] Sem deixar de reconhecer que também 

temos os nossos preconceitos tanto com relação aos “pedagogos” quanto aos 

“físicos” (ZYLBERSZTAJN, 2014, p. 238). 

 

No entanto, nem tudo era fácil para os pesquisadores dessa área, que em boa 

parte tinham formação em ciências e atuavam nos Institutos de Pesquisa 

básica: eles deviam suportar as críticas de seus colegas pesquisadores em 

ciências, que tendiam a diminuir a importância da área pela sua falta de 

tradição e, até, questionavam seus trabalhos como comprometedores do 

prestígio de suas instituições (VILLANI, 2014, p. 469). 

 

 

Os enfrentamentos resultantes da busca por distinção e reconhecimento 

social que acompanharam, e ainda acompanham, o permanente processo de conquista de 

autonomia dos agentes do campo, acarretam em demandas, pressões e imposições 

provenientes de posições – classificações – sociais já estabelecidas, neste caso os agentes dos 

campos de pesquisa em Educação e da pesquisa em ciências básicas, e que, de certa forma, 

são perturbados pelas ações provenientes do campo emergente. 

O reconhecimento obtido somente a partir da conquista de capital, cultural e 

social, busca a naturalização de uma classificação social construída, de forma que destaque as 

potencialidades do campo, que oblitere representações estigmatizadas e estigmatizadoras, o 
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que, consequentemente, exige o diálogo, o convencimento e alguma forma de mobilização e 

apoio de agentes desses outros campos: 

 

Esse bloqueio é apontado por entrevistados de todas as subáreas do ensino 

de Ciências e parece ser incoerente com a postura das sociedades científicas 

que, em sua maioria, instalaram secretarias ou seções de ensino e, assim, são 

apontadas como facilitadoras e um dos fatores importantes para a 

constituição da área no país [...] A SBPC, que durante toda sua existência 

abriu espaço para a discussão, por exemplo, sobre a formação de 

professores, a SBF, a SBQ e, mais recentemente, a Sociedade Brasileira de 

Astronomia, que, com implementação de suas secretarias ou seções de 

ensino, são apontadas como fatores determinantes para a formação da área 

(NARDI, ALMEIDA, 2014, p. 49). 

 

 

A distinção e o reconhecimento, no entanto, são atribuídos de forma 

desigual pelo campo científico, de modo a estabelecer hierarquias e posições privilegiadas, 

dominantes, entre os diferentes campos. O próprio prestígio do qual partilham os 

denominados cientistas, enquanto produtores de conhecimento, é sensivelmente distinto 

daquele atribuído aos professores, reconhecidamente “reprodutores” do conhecimento, ou 

mesmo aos pesquisadores em educação e em ensino que lidam com o conhecimento desse 

processo em sala de aula (GARCIA, 2014). Hierarquia esta que transfigura-se no interior do 

campo científico sob a forma de um “racismo da inteligência”, pelo qual os dominantes de 

forma velada e eufemizada legitimam a sua posição privilegiada pela diminuição do peso 

simbólico, censuras e denegações sociais exercidas sobre o outro (BOURDIEU, 2003). 

Um dos efeitos mais evidentes e, ao mesmo tempo, invisíveis das relações 

de poder que se fazem presente entre os campos científicos é a da violência simbólica. Essa 

espécie de violência silenciosa e consentida, naturalizada e, por isso mesmo, tão gritante das 

desigualdades a que estão sujeitos os agentes no espaço social, a violência simbólica impõe-se 

ditando a relação de força existente entre campos dominantes e dominados. Por estar 

naturalizada na estrutura, essa violência assume formas sutis que se exercem na própria lógica 

do campo que a sofre. Uma manifestação desse tipo de violência pode ser observada na 

necessidade sentida pelos campos científicos dominados de se definirem em relação aos 

campos científicos dominantes, que nada mais é senão a imposição eufemizada das regras que 

constituem um subcampo científico sobre o outro como resultado da relação de forças 

existentes entre eles. Manifesta-se, por exemplo, no Campo Brasileiro de Pesquisa em 
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Ensino de Ciências em “uma parcial rejeição por parte dos físicos que nos julgam por 

demais soft, a quem faltaria rigor e capacidade de produzir resultados objetivos e 

generalizáveis” (ZYLBERSZTAJN, 2014, p. 238). Essa é apenas uma variante da forma com 

que assume a violência simbólica na disputa de forças entre os campos responsáveis pela 

pesquisa nas Ciências Naturais, dominante, e nas Ciências Humanas, dominada (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994; MOREIRA; CALEFFE 2011). Contra o discurso da falta de rigor científico, 

foram desenvolvidas disciplinas de metodologias presentes apenas nas formações de agentes 

dos campos dominados: 

 

Poucos químicos, biólogos ou físicos já terão feito cursos sobre o Método 

Científico (ao menos nos contextos anglófonos), porém muitos psicólogos e 

sociólogos terão vivenciado uma imersão quase que total em tais matérias – 

feitos a partir de um modelo do que é considerado como sendo o método 

científico natural e formal. Talvez mais que uma pequena porção do enorme 

sucesso das ciências naturais possa ser atribuída à fraqueza relativa da 

disciplina metodológica formal. (SHAPIN, 2013, p. 37).  
 

 

Essa assimetria existente entre as duas áreas do conhecimento, 

proporcionada pelas imposições e exigências que se fazem presente no campo científico, 

decorrentes da busca por reconhecimento que está na base dos conflitos existentes, evidencia 

qual tipo de ciência é tida como a forma dominante do discurso científico legítimo. Para o 

campo reconhecidamente dominante, a verdade científica encontra-se de acordo com as 

normas tácitas comumente empregadas nas atividades corriqueiras, uma vez que encontra-se 

completamente ajustada ao habitus produzido, reproduzido e reafirmado no campo 

(BOURDIEU, 1983). Já para o campo dominado há a necessidade de fazer concessões para 

melhor se ajustarem às imposições feitas pelos agentes dos campos dominantes, daí a 

presença marcante das disciplinas de metodologia científica presentes em seus cursos de 

formação. 

No outro extremo das tensões as quais o Campo Brasileiro de Pesquisa em 

Ensino de Ciências precisa lidar encontra-se a Escola, a principal instituição responsável pela 

educação em seu nível básico. Por estar integrado ao currículo da educação básica, algo 

garantido pela legislação educacional desde a década de 1960, o ensino de ciências em seus 

níveis escolares fundamental e médio se tornou, com o passar dos anos, interesse amplo de 

investigação e intervenção por parte dos pesquisadores (MEGID-NETO, 2014). Essas 
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pesquisas desenvolvidas, porém, pouco tem contribuído para a melhoria de forma 

significativa do processo de ensino e aprendizagem das disciplinas científicas nas escolas. 

Segundo os próprios pesquisadores do campo: 

 

Poder-se-ia pensar que a pesquisa em ensino não chega à sala de aula porque 

os estudos são divulgados e analisados principalmente na órbita acadêmica. 

Em parte isso é correto, mas esses estudos certamente contêm implicações e 

recomendações para o ensino que são traduzidas para os professores em 

revista não-especializadas, boletins, encontros de professores, cursos de 

treinamento e mediante outros mecanismos. Por piores que estes sejam, é 

provável que resultados de pesquisa cheguem ao professor com uma certa 

frequência. Ainda assim nada parece mudar. A atividade ensino-

aprendizagem, em sala de aula, parece ser uma das mais conservadoras 

atividades humanas (MOREIRA, 1988, p. 43-44). 

 

Apesar das conquistas descritas, nós, pesquisadores em ensino de química, 

sofremos do mesmo mal que assola todos aqueles que labutam na área 

educacional: as contribuições das pesquisas para a melhoria do processo de 

ensino-aprendizagem ainda não chegam à maioria dos professores que, de 

fato, fazem acontecer o ensino nas escolas desse imenso país. Nesse 

obstáculo há, certamente, razões de outras ordens, já que a função docente 

nos níveis médio e fundamental de ensino tem sido desprestigiada e 

desestimulada em termos econômicos e sociais. No entanto, uma forte razão 

apontada pela literatura revela que potenciais contribuições da pesquisa 

educacional não chegam às salas de aula de forma significativa porque, 

usualmente, os professores, em seus processos de formação inicial (cursos de 

licenciatura) e continuada não têm sido introduzidos à pesquisa educacional. 

Por isso, tendem a ignorá-la, descompromissando-se de investigar a própria 

prática pedagógica para melhorá-la (SCHNETZLER, 2002, p. 22). 

 

Já na pesquisa em Ensino de Física temos quase a obrigação pessoal e social 

de produzir resultados que possam ser aplicados. No entanto, os resultados 

têm tido pouco reflexo nos sistemas educacionais, tanto na educação básica 

quanto no ensino superior, que estão sujeitos a influências sociais das mais 

variadas. E não apenas em países como o nosso, mas também naqueles mais 

desenvolvidos (ZYLBERSZTAJN, 2014, p. 239). 

 

 

 

As citações acima evidenciam, em diferentes momentos da trajetória do 

campo, o frágil vínculo existente entre as pesquisas em ensino de ciências e o ensino de 

ciências propriamente dito e praticado nas instituições educacionais (DELIZOICOV, 2004). 

Apesar de existir certo reconhecimento de que o impacto de tais pesquisas esteja não somente 

condicionado à relação existente entre o campo científico e a escola, mas a outros fatores de 

ordem social, político ou econômico, pouco tem se discutido as razões que levam a impedir 

que os resultados dessas pesquisas realmente contribuam de forma significativa para o sistema 
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educacional. Em parte, esse não diálogo constatado pelos agentes do campo, de certa forma, 

se deve à própria ignorância sobre as relações estabelecidas pelos agentes inseridos no 

contexto escolar e os demais campos que se interessam e atuam de alguma forma pela 

educação básica.  

Em primeiro lugar, é preciso que os pesquisadores reconheçam que existem, 

de fato, valores que estão em permanente disputa na escola e fora dela, e que o 

estabelecimento das verdades educacionais dependerá da força simbólica com que cada 

espaço envolvido nessas disputas mobiliza para a construção delas. Em segundo lugar, é 

preciso reconhecer que, tanto o espaço social constituído por uma escola quanto o espaço 

social formado por um conjunto de escolas, consistem em verdadeiros campos sociais com as 

suas próprias lutas e capitais em disputa – campo da escola e campo escolar, respectivamente 

– e que os valores externos que buscam se impor nestes espaços são reconhecidos, ou não, de 

acordo com os interesses e o sentido do jogo que ali encontra-se vigente (GENOVEZ, 2008). 

Em terceiro lugar, é preciso conhecer e reconhecer todos os campos que, de uma forma ou de 

outra, atuam na construção das verdades educacionais que se impõem sobre os campos 

escolar e da escola, e que estes integram o denominado Campo Educacional Brasileiro 

(GENOVESE, 2014; SANTOS; RIBEIRO; GENOVESE, 2014; SANTOS; RIBEIRO; 

GENOVESE, 2015). Por último, é preciso conhecer e reconhecer a estrutura e as formas de 

acumulação do capital docente (GENOVEZ, 2008), os conhecimentos específicos produzidos 

pelos professores que atuam na escola, e a forma com que esses conhecimentos podem 

dialogar com as contribuições das pesquisas em ensino de ciências, sobretudo para romper 

com o pressuposto de que a simples aplicação ou incorporação dos resultados das pesquisas 

em ensino de ciências por si só seja uma contribuição relevante para os professores ou para a 

construção da autonomia de sua prática docente (GENOVESE, 2014).  

Perceber todas as relações de poder estabelecidas na definição das verdades 

educacionais, entre elas a verdade sobre o ensino de ciências, para, então, promover uma 

compreensão mais ampla sobre o Campo Educacional Brasileiro (Figura 2) é um avanço 

importante necessário para se assumir uma posição consciente no espaço das lutas e 

compreender a razão da distância existente entre as pesquisas em ensino de ciências e a 

prática do ensino de ciências nas escolas.  

Assim, torna-se necessário construir um conhecimento mais profundo sobre 

os subcampos que formam o Campo Educacional Brasileiro – campo da confederação e 

federação dos profissionais da educação (sindicatos e associações profissionais da educação); 
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campo universitário, no interior do qual estão os subcampos ligados ao ensino de ciências (o 

campo acadêmico, campo científico educacional em ensino de ciências, etc.); campo das 

secretarias de educação (ligadas aos governos federal, estadual e municipal); e campo escolar 

– a fim de mapear e evidenciar todos os interesses em disputa, reconhecer quais são os 

interesses específicos dos professores da educação básica e identificar quais aspectos da 

pesquisa em ensino de ciências atualmente produzida tem se ajustado ou não às demandas da 

escola. 

 

Figura 2: Representação esquemática dos campos que compõem o Campo Educacional 

Brasileiro (Adaptado de GENOVESE, 2014). 

 

Logo, reconhecer não somente a existência das relações de poder 

estabelecidas no Campo Educacional Brasileiro, mas também que o Campo Brasileiro de 

Pesquisa em Ensino de Ciências contribui para o estado de relação de forças ali presentes, e 

que, em maior ou menor intensidade, impactam na ação pedagógica em sala de aula, é 

perceber a necessidade de se operar conversões e reconversões em alguns dos valores 

cultivados pela pesquisa científica, para que venham efetivamente atender às demandas que 

chegam ao professor que atua na escola (SANTOS; RIBEIRO; GENOVESE, 2014; 

SANTOS; RIBEIRO; GENOVESE, 2015). Mais além, perceber a necessidade de conversões 
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a serem realizadas pelos agentes do campo e pelos professores da escola é romper com a 

ilusão de que a pesquisa científica em ensino de ciências seja um fim em si mesma, 

independente do contexto social e dos professores a que ela diz respeito e dos interesses ali 

em disputa. Em outras palavras, reconhecer a importância de se operar conversões a depender 

do contexto e das relações de força estabelecidas é tornar a pesquisa em ensino de ciências e 

os seus produtores mais críticos quanto aos seus fundamentos, suas justificativas e suas 

limitações, para, então, potencializar o seu alcance.  

 

II. 4. Considerações finais: pode-se falar em Campo Brasileiro de Pesquisa 

em Ensino de Ciências? 

 

 

Ao problematizar as reconstruções históricas sobre a origem e percursos das 

pesquisas em ensino de ciências no Brasil empregando a noção sociológica de campo, teve-se 

a intenção de desvelar características presentes nessas produções científicas que sinalizam 

para a estruturação de um espaço de produção simbólica específica que aqui é denominado de 

Campo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências. A elaboração das categorias de 

análise teve a intenção de evidenciar o processo de construção social da posição de 

pesquisador em ensino de ciências no interior do campo científico brasileiro, um processo de 

diferenciação e especialização que ocorre de forma concomitante e inseparável à construção 

de um universo social estruturado, um microcosmo particular, constituído por agentes e 

instituições que se tornam responsáveis pela produção e reprodução de bens simbólicos 

específicos, a saber, os conhecimentos sobre o ensino e a aprendizagem em ciências.  

Com efeito, a questão sobre a possibilidade de se falar em Campo 

Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências, isto é, sobre o reconhecimento social da 

existência da produção das pesquisas em ensino de ciências como um campo social de fato, é 

carregado de uma relativa arbitrariedade intrínseca. Sem dúvida, a legitimidade e o 

reconhecimento conquistados por qualquer campo que seja, sobretudo ter a sua existência 

conhecida e reconhecida legitimamente no espaço social, é, invariavelmente, acompanhado de 

impactos significativos nas relações de força estabelecidas. Logo, o problema da existência ou 

não de um determinado campo é evidentemente uma questão político-científica e o 

reconhecimento legítimo sobre ele somente é adquirida a partir do momento em que seus 
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agentes se tornam capazes de inculcar nas representações dominantes do espaço social uma 

representação de si próprios, tão ajustada quanto possível for à percepção que possuem de sua 

própria função e importância neste mesmo espaço. Isto significa que o reconhecimento social 

de um campo, que passa pela inserção de sua representação particular no conjunto das 

representações socialmente dominantes e sistematicamente disseminadas pelas estruturas, 

somente ocorre a partir da aquisição de poder simbólico necessário para operar 

transformações tanto nas estruturas quanto nas representações sobre as estruturas, em um 

duplo movimento de deformação do espaço físico e simbólico, tornando-os tão adequados 

quanto possíveis aos interesses defendidos pelos agentes integrantes do campo emergente. 

Nesse sentido a análise apresentada consiste em um trabalho político-

científico na medida em que tenta contribuir para a deformação das estruturas do campo 

científico brasileiro ao passo em que busca contribuir para a construção e consolidação dessa 

classificação social emergente que é a de pesquisador em ensino de ciências. As categorias de 

análise construídas a partir do tratamento sistemático dos dados tiveram o objetivo de reunir 

argumentos necessários para realizar um trabalho de diferenciação sobre esse espaço social de 

produção sobre as pesquisas em ensino de ciências, de modo a tornar minimamente possível a 

sua caracterização enquanto campo de produção simbólica. 

Retomando a pergunta de investigação inicialmente feita, “Quais elementos 

que emergem das reconstruções históricas sobre as pesquisas em ensino de ciências no 

Brasil sinalizam para a constituição de um campo científico?”, as categorias de análise 

discutidas permitiram evidenciar alguns aspectos característicos presentes em campos sociais 

e que, de certa forma, são destacados pelas reconstruções históricas analisadas.  

A categoria “Ato inaugural do campo” destaca acontecimentos históricos 

para as pesquisas em ensino de ciências que expressa a relativa força simbólica que passa a 

ser conquistada pelo campo, e é assim reconhecida pelos próprios agentes posicionados no 

campo, necessária para alterar alguma relação de poder já estabelecida e iniciar um 

movimento ou mobilização considerados fundamentais para a construção do espaço de 

produção cultural emergente. São eventos simbólicos, dotados de força simbólica obtida 

historicamente pela própria atuação dos agentes do campo que se (pre)ocuparam de sua 

reconstrução histórica, capazes de definir no tempo e no espaço a gênese das pesquisas em 

ensino de ciências. Sua sinalização recorrente nas reconstruções da trajetória histórica das 

pesquisas em ensino de ciências tem como finalidade intrínseca ser objeto de reconhecimento 

externo, ao afirmar a importância dessas pesquisas para as estruturas do espaço social em que 
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está localizada e na qual conseguiu construir um espaço específico de produção simbólica em 

meio às lutas permanentes por reconhecimento e sobrevivência. 

Simultaneamente são formas de investimento, objeto e instrumentos de 

disputa internos, uma vez que permitem a cada agente que procura apresentar um “ato 

inaugural”, evidenciar aquelas características que se considera importantes e que melhor se 

ajustam à estrutura de seu capital ou às aspirações por capital internalizadas. Característica 

sinalizada pelas divergências apresentadas por tais trabalhos para a definição do ato inaugural 

que deu origem ao campo. As análises evidenciaram a tensão existente entre o capital 

cultural e o capital social na definição da verdade do campo: aqueles agentes inclinados a 

acumular capital cultural tendem a definir como ato inaugural do campo a gênese da 

construção de um produto simbólico específico (MOREIRA, 1977; VILLANI, 2014); aqueles 

agentes inclinados a acumular capital social tendem a definir como ato inaugural do campo à 

origem das instituições responsáveis por estabelecer as bases burocráticas para as pesquisas 

em ensino de ciências (NARDI, 2005; FERES; NARDI, 2014). 

Essa tensão, porém, permanece sublimada na estrutura, atuando de forma 

quase irreconhecível, uma vez que o objetivo principal em se estabelecer um ato inaugural 

para o campo é promover o fortalecimento das estruturas. Há ali o esforço – e uma aposta, isto 

é, um investimento – sobre um trabalho simbólico de unificação de pesquisadores que fazem 

parte do campo científico e já se encontram relativamente inclinados a se mobilizarem sobre 

os problemas relacionados ao ensino de ciências. 

A categoria “Capital cultural” buscou analisar a constituição e a 

transformação temporal – e as condições dessa constituição e transformação – de um produto 

cultural particular que é o conhecimento sobre a complexidade imanente aos processos de 

ensino e aprendizagem em ciências naturais. Como todo campo de produção cultural, os 

campos científicos são universos baseados na crença em seus próprios valores e produtos, e 

somente conquista condições de acumular poder simbólico, e os privilégios advindos desse 

poder, quando se torna capaz de produzir o reconhecimento sobre aquilo que produz e que é, 

de muitas formas, único e exclusivo: o seu capital cultural. Reconhecimento esse, capaz dotar 

aquilo que o campo tem de específico como uma problemática relevante, “evidente” e urgente 

– sendo a definição de “problemática relevante” um objeto em disputa dentro e fora do 

campo. Dentre os capitais culturais destacados pelas reconstruções históricas analisadas, estão 

os capitais considerados objetivados, isto é, materializados sob a forma de títulos acadêmicos 
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específicos, e os bens simbólicos mais difíceis de se objetivar ou quantificar, mas não menos 

importantes, que são as próprias teorias científicas produzidas pelos agentes.  

Os títulos acadêmicos específicos do campo atestam a aquisição oficial de 

competências, habilidades, conhecimentos específicos, transmitidos de forma padronizada, 

sistematizada e seriada pelos programas nacionais de mestrado e doutorado em ensino de 

ciência. Trata-se de uma forma particular de reconhecimento interno e externo uma vez que 

essa espécie de capital incorpora e delimita critérios de inclusão e exclusão do campo, 

reconhecidos coletivamente e já estabelecidos e legitimados exteriormente por outros campos 

de maior tradição na produção científica. 

Por sua vez, o crescimento e aperfeiçoamento da produção científica em 

ensino de ciências proporcionaram revoluções simbólicas nas estruturas do campo e iniciando 

um processo de conquista de autonomia. À medida que os agentes do campo aprofundaram na 

complexidade inerente aos processos de ensino e aprendizagem em ciências, conseguiram 

construir e consolidar novos problemas de pesquisa que abarcavam aspectos além da 

produção de currículos e materiais didáticos, dando origem a linhas de pesquisa diferenciadas 

entre si e que se especializaram em determinados aspectos do ensino de ciências. Dentre essas 

linhas e/ou objetos de pesquisa são destacados pelos trabalhos analisados: as “concepções 

alternativas”, “mudança conceitual”, “aprendizagem significativa”, “modelos mentais”, 

“história e filosofia da ciência no ensino de ciências”, “física moderna e contemporânea na 

educação básica”, “ciência, tecnologia e sociedade”, etc. 

A categoria “Estrutura social objetivada (capital social)” buscou 

caracterizar a consolidação de um poder de origem burocrático no campo, marcado pela 

institucionalização das instâncias de reconhecimento e consagração da autoridade científica. 

Logo, os agentes detentores de capital social possuem poder de acesso e controle sobre as 

instituições responsáveis por legitimar ações, conceder sanções e distribuir proveitos 

simbólicos na estrutura do campo. Trata-se de uma propriedade temporal no campo capaz de 

operar uma sedimentação das estruturas emergentes, sendo instituídas inicialmente como 

mecanismos de proteção aos valores culturais instaurados pela revolução simbólica inicial, 

tornam-se, posteriormente, mecanismos de regulação e controle, que se mostram 

relativamente resistentes a possíveis (e prováveis) transformações culturais ulteriores. 

A origem do capital social está associada ao movimento de apropriação dos 

espaços institucionais existentes no campo científico brasileiro, tais como as sociedades e 

associações científicas, agências responsáveis pelo financiamento de pesquisas, etc. realizado 
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pelos agentes da pesquisa em ensino de ciências. Esse movimento associado à reforma 

universitária de 1968, que ampliou a quantidade de professores atuantes no ensino de 

disciplinas científicas nas universidades públicas brasileiras, proporcionou um esboço inicial 

de institucionalização da pesquisa no país. Posteriormente foram criadas instituições 

específicas da pesquisa em ensino de ciências como periódicos e eventos científicos, pós-

graduações, associações e sociedades científicas específicas que terminaram por estabelecer 

bases e estruturas sólidas e duradouras para a consolidação das pesquisas em ensino de 

ciências em âmbito nacional. 

As análises destacaram, ainda, que o capital social atua nas estruturas e nas 

lutas em curso no campo, por meio de avaliações e classificações, utilizadas como 

mecanismos e instrumentos pelos quais o poder burocrático faz investimentos e imposições ao 

campo científico, participando ativamente da luta científica através de normas, regras, 

classificações, sanções, concessões e reconhecimentos distribuídos aos agentes e instituições 

envolvidos na disputa. 

A categoria “Existência de subcampos” procurou destacar a existência de 

hierarquias entre determinados coletivos de pesquisadores aglutinados nas estruturas do 

campo por interesses determinados, problemas de pesquisa ou mesmo pelas áreas de 

conhecimento científico da formação inicial (física, química, biologia, etc.). Entretanto, a 

emergência de revoluções simbólicas, como o produto de apostas e investimentos realizados 

no campo e utilizadas como mecanismo de renovação e inovação das lutas (e das formas de 

lutar) e dos valores em jogo, renovando e transformando os objetos em disputa, resultou no 

surgimento de novas temáticas e problemas de pesquisa que, ao serem integradas às estruturas 

das lutas, estabeleceram-se hierarquicamente no campo. Essas revoluções simbólicas, 

portanto, contribuíram para a especialização do campo em subcampos mais ou menos 

definidos, dotados de relativo reconhecimento e em disputa por posições mais privilegiadas 

no espaço das lutas simbólicas. 

Os subcampos coexistem na estrutura do Campo Brasileiro de Pesquisa 

em Ensino de Ciências que, por sua vez, não é estático e tão pouco impossibilita a migração 

ou a atuação de agentes entre os diferentes subcampos. Cada subcampo, porém, atuando como 

um microcosmo particular, possui sua própria hierarquia e disputas internas, que terão tanto 

peso e importância na estrutura do campo em que estão localizados quanto maior for a 

quantidade de capital simbólico ali acumulado e em disputa, contribuindo, assim para o 

estabelecimento da(s) verdade(s) científica(s) sobre o ensino de ciências. 
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A categoria “Relações de apropriação, diálogo e luta com outros campos” 

evidenciou processo de apropriações de construções teóricas provenientes de outros campos 

para o campo da pesquisa em ensino de ciências, realizadas como verdadeiras conversões 

simbólicas de capital cultural de um campo para outro. Em muitas ocasiões essas conversões 

subsidiaram as revoluções simbólicas que permitiram a emergência de novos problemas, 

sobretudo ao apoiarem-se no poder simbólico e no reconhecimento que determinado aporte 

teórico possui em seu campo de origem, e em toda autoridade científica a ele atribuída, e que 

é, em parte, reconvertida para as lutas travadas nas pesquisas em ensino de ciências. 

A emergência da pesquisa em ensino de ciências, uma luta constante por 

conhecimento e reconhecimento, acarretou em interações com outros campos científicos já 

relativamente consolidados no campo científico brasileiro. Interações essas que variaram 

desde colaborações, como ocorrida com as Faculdades de Educação que abrigaram parte dos 

pesquisadores em ensino de ciências e forneceu uma formação em nível de pós-graduação na 

ausência de programas específicos para esse tipo de pesquisa, o que potencializou de forma 

significativa as conversões teóricas de outros campos de conhecimento; até a relações de 

conflito por legitimidade de objetos, problemas e metodologias de pesquisa frente a critérios 

mais consolidados no campo científico brasileiro. 

Como em todo campo de lutas, essas diferentes interações são produto de 

hierarquias estabelecidas em disputas anteriores e que terminaram por transfigurar-se no 

interior do campo científico sob a forma de um “racismo da inteligência”, pelo qual os 

dominantes de forma velada e eufemizada legitimam a sua posição privilegiada pela 

diminuição do peso simbólico daqueles campos dominados (BOURDIEU, 2003). 

O racismo de inteligência adquire outra configuração quando há interações 

entre pesquisadores e o campo escolar. O falso problema que “denuncia” a não aplicação dos 

resultados das pesquisas em ensino de ciências no ambiente escolar evidencia uma latente 

cegueira dos agentes, além de sinalizar para a necessidade conhecer e reconhecer todos os 

campos que, de uma forma ou de outra, atuam na construção das verdades educacionais que 

se impõem sobre os campos escolar e da escola, constituindo o denominado Campo 

Educacional Brasileiro (GENOVESE, 2014; SANTOS; RIBEIRO; GENOVESE, 2014; 

SANTOS; RIBEIRO; GENOVESE, 2015). Mais além, conhecer e reconhecer a estrutura e as 

formas de acumulação do capital docente (GENOVEZ, 2008), os conhecimentos específicos 

produzidos pelos professores que atuam na escola, isto é, reconhecer de fato que a escola é 

um campo de produção cultural específico, é perceber que existem interesses associados à 
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profissão docente na educação básica, que não são de forma alguma os mesmo interesses que 

mobilizam os pesquisadores em ensino de ciências, de modo que, enquanto as pesquisas não 

forem capazes de reconhecer e estabelecer um diálogo com tais interesses, as contribuições 

dessas mesmas pesquisas permanecerão distantes dos ambientes educacionais a que 

supostamente estariam direcionadas. 

Por fim, o trabalho de objetivação que aqui se realizou, reuniu evidencias 

que permitem caracterizar o universo das pesquisas em ensino de ciências no Brasil como um 

campo de produção cultural aqui denominado de Campo Brasileiro de Pesquisa em Ensino 

de Ciências. A problemática teórica construída com o auxílio da noção sociológica de campo, 

capaz de dar sentido às evidencias reunidas a parir das reconstruções históricas que serviram 

como fonte de dados, destacou marcas das trajetórias traçadas pelos agentes interessados pela 

pesquisa em ensino de ciências que resultaram na instauração de um mercado simbólico 

específico. Este mercado possui como móvel de disputas a definição da verdade sobre ensino 

de ciências, cujo estabelecimento é capaz de conceder, naquele espaço em particular, 

autoridade e prestígio científico, decorrentes da acumulação de capitais simbólicos e 

reconhecimento social. O interesse pelo acúmulo de capitais simbólicos, existentes sob duas 

formas – cultural e social – ditam as diferentes estratégias e apostas lançadas por diferentes 

agentes, posicionados de forma hierarquizada no campo, dotados de recursos desigualmente 

distribuídos entre eles, como resultado de lutas anteriores pelo estabelecimento das verdades 

que atualmente encontram-se em voga neste espaço. Esses interesses associados a uma 

inclinação ao acúmulo entre um tipo ou outro de capital resultam em estratégias diferenciadas 

que levam os agentes a se apropriarem de espaços em problemáticas teóricas e políticas e a 

defenderem a verdade sobre o ensino de ciências mais adequada à estrutura de capital a que 

detém e/ou possui propensão a acumular. Logo, este espaço de lutas constituído por agentes e 

instituições é dotado de regras específicas, mais ou menos evidentes, no qual é necessário 

lidar e saber lidar de forma adequada, sob o risco de ser desautorizado e ser alvo de sanções 

no campo. É um espaço social relativamente autônomo, uma vez que possui essa lógica 

própria de funcionamento e seus agentes detém o controle da distribuição de proveitos 

materiais e simbólicos disponíveis ao campo. Longe de ser dominante no campo científico 

brasileiro, o Campo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências é um espaço 

relativamente consolidado e em busca de reconhecimento, com o permanente desejo de obter 

uma posição mais privilegiada entre os campos científicos atualmente dominantes no país. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

O SUBCAMPO BRASILEIRO DE PESQUISA EM ENSINO DE 

CIÊNCIAS CTS 

 

 

 

construção e consolidação do espaço de produção das pesquisas em 

ensino de ciências no contexto brasileiro, enquanto campo de 

produção cultural que faz do conhecimento sobre os problemas 

relacionados ao processo de ensino e aprendizagem do conhecimento 

científico o seu bem simbólico específico, tornou possível, também, a 

construção da posição social do pesquisador em ensino de ciências de forma simultânea à 

constituição de um espaço de lutas pela verdade que caracteriza essa posição social 

emergente.  

 Com efeito, o Campo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências tem 

origem na produção de um interesse específico (illusio) e de um capital cultural simbólico 

particular, cujo esforço pela conquista de reconhecimento e prestígio no interior do campo 

científico brasileiro levou à apropriação e construção de estruturas objetivadas enquanto 

A 
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mecanismo de defesa do capital cultural então estabelecido. Por desempenhar papel 

importante na definição dos problemas considerados relevantes e, portanto, dotados de um 

valor diferenciado na estrutura das lutas, o domínio sobre as estruturas objetivadas – eventos e 

periódicos científicos, programas de pós-graduação, cargos em agências reguladoras e de 

fomento à pesquisa científica, etc. – tornaram-se também objeto de lutas com peso 

significativo nas disputas pela verdade científica do campo. 

 A conquista de autonomia, como produto do fortalecimento de uma 

definição específica do que pode ser considerada legítima pesquisa em ensino de ciências, ao 

mesmo tempo em que restringe o universo dos problemas a serem explorados e, 

consequentemente, o espaço de manobra, os instrumentos e as opções de luta que se 

apresentam como disponíveis aos pesquisadores, tendendo a delimitá-las exclusivamente no 

universo da cultura em jogo, é acompanhada de uma relativa especialização tanto do 

conhecimento produzido quando dos objetos de pesquisa construídos. Paradoxalmente, a 

restrição de opções para a ação e o investimento aliada à competição instaurada que 

transforma os pares-concorrentes, os pesquisadores do campo, como os únicos consumidores 

dos bens culturais produzidos, abre margem, devido à necessidade por novos espaços de 

manobras possíveis, à criatividade inventiva sobre os próprios objetos de pesquisa e às formas 

de se pesquisar (BOURDIEU, 2004b). 

 Portanto, como mecanismo de renovação e inovação tanto das lutas quanto 

das formas de lutar, as intervenções criativas às quais os pesquisadores do campo são 

impelidos a recorrer, atuam como motor dos processos de ruptura permanente no campo que 

caracterizam verdadeiras revoluções simbólicas dos objetos em disputa e dos valores em jogo. 

Como produto de apostas e investimentos realizados pelos pesquisadores, eles próprios 

dotados desigualmente de capitais simbólicos que caracterizam o seu lugar no espaço das 

lutas, as revoluções simbólicas decorrem dessas estratégias mais ou menos arriscadas, a 

depender do estado momentâneo dessas mesmas lutas, com o objetivo de provocar uma 

“virada de jogo” e das posições dominantes, renovando e transformando os objetos em 

disputa. Nesse contexto, o presente capítulo tem por objetivo caracterizar o espaço de 

produção e reprodução das pesquisas em ensino de ciências CTS, como um microcosmo 

especializado no interior do Campo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências, cuja 

emergência é um produto das lutas e revoluções simbólicas que historicamente foram travadas 

e lançadas a esse campo, com o objetivo de renovar essas mesmas lutas, estabelecer essa 

“virada de jogo” e, assim, modificar as estruturas de dominação ali estabelecidas. Portanto, 
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para dar um melhor encaminhamento à construção aqui proposta, é apresentada a seguir uma 

breve reconstrução histórica das gêneses das pesquisas em ensino de ciências CTS no 

contexto nacional. 

 

III. 1. As Gêneses Históricas das Pesquisas em Ensino de Ciências CTS no 

Brasil 
 

 

 As pesquisas dentro do que se denomina de “Ciência-Tecnologia-

Sociedade” (CTS) no ensino de ciências, a exemplo de outras temáticas de pesquisa já 

consolidadas como “Formação de Professores de Ciências”, ou “História e Filosofia das 

Ciências no Ensino de Ciências”, tiveram sua origem em revoluções simbólicas que nada 

mais são, senão, produto de apostas lançadas ao Campo Brasileiro de Pesquisa em Ensino 

de Ciências, por agentes, de certa forma, marginalmente ali posicionados, mas que ocupavam 

uma determinada posição que tornava possível o acesso a instrumentos e materiais 

necessários para se realizar um investimento, relativamente audacioso, em um novo objeto. 

Dito de outra forma, para a realização de revoluções simbólicas torna-se necessário a posse de 

alguma forma de capital simbólico para se operar um investimento no campo (BOURDIEU, 

2004b). 

 No caso particular aqui tratado, as pesquisas iniciais sobre o ensino de 

ciências em CTS publicadas durante a década de 1990, caracterizam-se principalmente pelo 

acesso a materiais estrangeiros sobre o tema, que não se encontravam traduzidos e, portanto, 

possuíam acesso relativamente restrito a parte dos pesquisadores do país (SANTOS, 1992; 

1996; SANTOS; SCHNETZLER, 1996; 1997; TRIVELATO, 1993; 1998; 1999; COSTA, 

1994; AMORIM, 1995a; 1995b; 1996; 1997a; 1997b; BAZZO, 1998a; 1998b; BAZZO; 

PEREIRA; VON-LINSINGEN, 1999). Tais materiais – parte das pesquisas estrangeiras 

desenvolvidas até aquele momento sobre o que era denominado de Science-Technology-

Society (STS) (FENSHAM, 1981; 1988; KNAMILLER, 1984; ZIMAN, 1985; BYBEE, 1987; 

POGGE; YAGER, 1987; AINKENHEAD, 1988; 1990; HOFSTEIN et al. 1988; ZOLLER et 

al. 1990, etc.) – consistiam em uma espécie de capital cultural objetivado, que foi então 

apropriado e reconvertido simbolicamente para corresponder às necessidades das lutas 

daqueles agentes que possuíam acesso a esse tipo de capital no interior do Campo Brasileiro 

de Pesquisa em Ensino de Ciências, e não encontravam-se tão completamente 
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comprometidos com os objetos de pesquisa dominantes naquele período. Como resultado de 

apostas realizadas por uma parcela de agentes relativamente dominados na estrutura de 

produção e de lutas das pesquisas em ensino de ciências, operando-se verdadeiras conversões 

e reconversões de propriedades e bens simbólicos provenientes de campos estrangeiros 

(capital cultural), cuja finalidade principal consiste em apropriar-se do poder simbólico e do 

reconhecimento que determinado aporte teórico possui em seu campo de origem, e de toda 

autoridade científica a ele atribuída, e convertê-la para as lutas travadas nas pesquisas em 

ensino de ciências, tais agentes introduzem as discussões sobre Ciência-Tecnologia-Sociedade 

nas pesquisas em ensino de ciências. 

  Ao contrário do que possa parecer sugerir uma leitura ingênua das relações e 

disputas estabelecidas no interior do Campo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências 

nesse momento em específico, as possibilidades de mudanças e de inovação não se 

apresentam de forma homogênea e igualitária a todos os agentes ali posicionados e em 

oposição mútua entre si. A própria percepção do CTS como objeto de investimento e aposta 

não é algo que surge espontaneamente no campo, ou mesmo trata-se de uma espécie de 

evolução natural das pesquisas em ensino de ciências, como alguns trabalhos parecem indicar 

(SANTOS; SCHNETZLER, 2010). Seu princípio deve ser buscado nas lutas em curso 

historicamente inscritas no campo da pesquisa em ensino de ciências e que se tornam vivas, 

ativadas e reativadas nos habitus dos agentes, constituído nas e pelas experiências das lutas 

anteriores e que manifesta-se sob uma espécie de senso prático, acionado frente às 

necessidades do dever fazer em determinadas situações. 

 Em meio às disputas em curso e às relações de força presentes no Campo 

Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências emergiram, durante as décadas de 1980-90, 

algumas pesquisas em ensino de ciências associadas à preocupação com uma formação 

científica cidadã (KRASILCHIK, 1985; 1987; 1988; TENO et al. 1986; PIAN, 1992; MEIS; 

FONSECA, 1992; TRIVELATO, 1992) e, em menor intensidade, trabalhos que buscavam 

problematizar questões científicas e tecnológicas associados a problemas e o desenvolvimento 

sociais (MAAR, 1981). 

 Apesar de existirem indícios de um interesse na busca por uma formação em 

ciências orientada para a cidadania na década de 1960 (KRASILCHIK, 1987; SANTOS, 

1992), as transformações políticas decorrentes da ditadura militar fizeram com que essa 

necessidade fosse suprimida, tanto dos currículos quanto das pesquisas em ensino de ciências, 

orientando a educação nacional para um viés mais técnico e acrítico, voltado para o mercado 
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de trabalho. Consequentemente, as orientações curriculares direcionadas para a formação 

cidadã ressurgiram somente na década de 1980, período marcado pela reabertura política e o 

retorno da democracia ao país. Indicadores marcantes deste processo podem ser identificados 

na própria Constituição Brasileira de 1988 (BRASIL, 1988, art. 205) e, posteriormente, na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, 1996, art. 22) em que há referências explícitas 

sinalizando para a necessidade de se desenvolver na educação básica uma formação orientada 

para o exercício da cidadania. 

 Neste contexto, tendo a questão da educação e, consequentemente, do 

ensino de ciências, orientadas para a formação cidadã como um potencial objeto de interesse 

para as pesquisas, os primeiros trabalhos a abordarem o ensino de ciências CTS apropriam-se, 

em parte, dessas discussões e dos espaços que a elas foram abertos a partir da década de 1990. 

Entretanto, alguns trabalhos publicados durante a década de 1980 apontam elementos de 

problematização das relações CTS (MAAR, 1981) e algumas possíveis implicações para o 

ensino de ciências na perspectiva da formação científica para a cidadania (KRASILCHIK, 

1985; 1987; 1988), apesar de não se posicionarem enquanto trabalhos do movimento CTS – 

muito provavelmente, devido à expressão ciência-tecnologia-sociedade, e sua respectiva sigla 

CTS, terem surgido somente no final da década de 1970 e início da década de 1980 nos países 

do hemisfério norte (ZIMAN, 1985; AIKENHEAD, 2005a) e, no momento dessas 

publicações nacionais, a área ainda estava, internacionalmente, em busca de construir para si 

uma identidade cultural própria que conseguisse unir as diferentes abordagens que 

caracterizavam os diversos trabalhos produzidos sobre a ciência e a tecnologiax. Há, ainda, 

outros trabalhos produzidos no período utilizando-se como referência os escritos de Paulo 

Freire e que buscavam inserir em práticas pedagógicas alguma forma de problematização da 

presença e atuação da ciência na sociedade (ANGOTTI, 1982; DELIZOICOV, 1982; 

PERNAMBUCO, 1981; PERNAMBUCO et al. 1988). 

 Alguns trabalhos nacionais que discutem o ensino de ciências CTS afirmam 

que as pesquisas nessa temática se iniciaram, no contexto brasileiro, mais sistematicamente na 

década de 1990, após a realização da “Conferência Internacional de Ensino de Ciências para 

o Século XXI: ACT–Alfabetização em Ciência e Tecnologia”, no ano de 1990 em Brasília, que 

teve como temática central a educação científica dos cidadãos, explorando-se amplamente as 

problematizações sobre Ciência-Tecnologia-Sociedade (SANTOS, 1992; SANTOS; 

                                                           
x As discussões sobre a construção de uma identidade cultural própria para o movimento CTS no âmbito 

internacional será melhor discutida no Capítulo IV. 
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MORTIMER, 2002; VON-LINSINGEN, 2007; SANTOS; SCHNETZLER, 2010). Aqui 

percebe-se a tentativa de estabelecer uma espécie de ato inaugural do campo ao se destacar 

um acontecimento histórico particular para as pesquisas em ensino de ciências CTS no 

contexto brasileiro. Esse evento internacional em questão, dotado de relativa força simbólica, 

é reconhecido por parte dos agentes posicionados no campo e que realizam investimentos em 

pesquisas de ensino CTS, como um acontecimento mobilizador necessário para a construção 

do espaço de produção cultural emergente, sendo capaz, de certa forma, de alterar as relações 

de poder já estabelecidas nas pesquisas em ensino de ciências.  

 Entretanto, a presença relativamente pequena de elementos históricos que 

visam resgatar as origens das pesquisas em CTS no contexto brasileiro nos trabalhos 

publicados no país, evidencia que o subcampo das pesquisas em ensino CTS ainda está em 

processo de construção. Discutido de forma geral, e tanto quanto breve, os trabalhos que 

fazem referência à origem da pesquisa em ensino de ciências CTS no Brasil a localizam na 

década de 1990 (SANTOS; MORTIMER, 2002), enquanto outros apenas destacam que essas 

pesquisas surgiram no país recentemente (VON-LINSINGEN, 2007). 

 De fato, a sigla CTS somente se faz presente nas pesquisas e experiências 

didáticas publicadas no Brasil em eventos científicos, publicações periódicas especializadas, 

teses e dissertações produzidas em programas de pós-graduação em educação e em ensino de 

ciências, etc. a partir da década de 1990, sinalizando que uma parcela pequena de agentes 

começa a se apropriar dos referenciais internacionais CTS e a ocupar espaços nas estruturas já 

instituídas do Campo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências. A conferência 

internacional tem sido referenciada como um evento – dotado de uma força simbólica que 

está sendo construída historicamente pela própria atuação dos (poucos) agentes do subcampo 

CTS que se encontram (pre)ocupados em realizar alguma forma de registro e reconstrução 

histórica das pesquisas – capaz de definir no tempo e no espaço a gênese das pesquisas em 

ensino de ciências CTS. A presença, na conferência, de um pesquisador conhecido e 

reconhecido como um dos principais referenciais em ensino de ciências CTS no cenário 

internacional (AIKENHEAD, 1990) por grande parte dos autores dos trabalhos que vieram a 

ser publicados no país durante a década de 1990 – muitos desses trabalhos fazem, inclusive, 

referência ao texto dessa conferência e a outros escritos desse autor em particular – poderia ter 

sinalizado para essa parcela particular de agentes dominados na estrutura das pesquisas em 

ensino de ciências um potencial objeto de investimento. 
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 Tudo leva a crer, de acordo com o cenário aqui construído e apresentado, 

que o surgimento de trabalhos que se autodenominavam CTS a partir da década de 1990, 

tenha sido o produto de uma espécie de efeito de sigla, que realizou o trabalho simbólico de 

aproximação e (auto)reconhecimento mútuo de um coletivo de agentes que já possuíam 

afinidades, preocupações e interesses relativamente próximos, cujo efeito mais evidente 

consiste na própria identificação com a sigla CTS. Logo, preocupações anteriores que já 

vinham sendo discutidas em periódicos e pesquisas em ensino de ciências – destacando 

abordagens do tipo “ciência e sociedade” (MAAR, 1981), o ensino de ciências tendo por base 

os problemas da comunidade (PERNAMBUCO, 1981), a formação em ciências para a 

participação cidadã na sociedade atual (KRASILCHIK, 1985; 1987; 1988), etc. bastante 

familiares àquilo que propõe e defende o CTS norte-americano – contribuíram para uma 

forma de ajustamento e reconversão de parte desses pesquisadores que passaram a denominar 

as próprias pesquisas como CTS e a fazerem dos pressupostos das pesquisas CTS no cenário 

internacional objetos de interesse e investimento no interior do Campo Brasileiro de 

Pesquisa em Ensino de Ciências. Essa popularização da sigla CTS, bem como a apropriação 

do capital cultural proveniente de pesquisas estrangeiras, sobretudo norte-americanas, tornou 

possível a construção e o estabelecimento de uma identidade cultural, própria e específica, a 

qual a instituição dessa sigla potencializou, contribuindo, assim, com o trabalho simbólico que 

permite aos agentes se reconhecerem mutuamente e fazerem desse reconhecimento uma 

forma de capital simbólico. 

 Assim, a apresentação dos primeiros trabalhos responsáveis pela introdução 

da temática CTS em eventos científicos no início da década de 1990, apropriaram-se de 

espaços destinados à discussão da formação científica para atuação cidadã, como evidenciam 

as discussões na mesa redonda “Formação do Cidadão” no IX Simpósio Nacional de Ensino 

de Física (IX SNEF) em 1991 (VIANNA, 1991; PIAN, 1991; KRASILCHIK, 1991; 

BARROS, 1991) e enfatizaram a importância de serem abordadas as relações Ciência-

Tecnologia-Sociedade nas pesquisas e propostas didáticas de ensino de ciências na educação 

básica. No XI SNEF, em 1995, é oferecido o curso “Enfoques Curriculares e Aspectos de 

Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS)” (BARROS et al. 1995). Destacam-se, também, 

algumas apresentações de trabalhos que introduziram o tema em comunicações e 

apresentações em eventos científicos em ensino de ciências (ALMEIDA; BARROS, 1993; 

ZYLBERSZTAJN et al. 1994; COSTA, 1994b, MALAJOVICH, 1994; SANTOS, 1996; 
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AULER, 1997; AMORIM, 1997a; 1998; AULER; DELIZOICOV, 1999; SANTOS; 

MORTIMER, 1999; BAZZO; PEREIRA; VON-LINSINGEN, 1999). 

 Movimento semelhante ocorreu em periódicos da Educação e do Ensino de 

Ciências (PIAN, 1992; MEIS; FONSECA, 1992; AMORIM, 1995b; 1996; 1997a; SANTOS; 

SCHNETZLER, 1996; CRUZ, 2000; ANGOTTI; BASTOS; MION, 2001; AULER; BAZZO, 

2001; AULER; DELIZOICOV, 2001; SANTOS; MORTIMER, 2002; TEIXEIRA, 2003) e 

em programas de pós-graduação em educação e, posteriormente, em programas de pós-

graduação em ensino de ciências onde foram desenvolvidas as primeiras pesquisas 

envolvendo a temática CTS (SANTOS, 1992; 2002; TRIVELATO, 1993; COSTA; 1994a; 

AMORIM, 1995a; BAZZO, 1998a; CRUZ, 2001; AULER, 2002; VON LINSINGEN, 2002; 

MION, 2002; ALVES, 2005; STRIEDER, 2008; 2012; BORTOLETTO, 2009; 2013). Tais 

trabalhos justificam a emergência dessa abordagem argumentando que: 

 

  A ciência torna-se tão penetrante e difundida na sociedade que passa a ser 

necessário produzir e organizar conhecimentos apropriados sobre os quais 

possam basear as análises e julgamentos das pessoas. Além disso, é 

necessário criar situações para exercitar os argumentos dos cidadãos; 

argumentos de vantagem & desvantagem, beneficio & malefício, nas várias 

dimensões da vida moderna. Questões de ordem moral voltam à tona. Os 

temas de meio ambiente têm constituído um campo fértil na definição de 

programas educativos de âmbito geral. Mas é na relação com o domínio de 

tecnologias que a educação cientifica propriamente dita tem se reorganizado 

ao longo dos anos. É, através dos programas de Alfabetização Cientifica e de 

Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), que a política de Educação 

Científica e Tecnológica (ECT) para a sociedade democrática moderna tem 

se consolidado. [...] Alfabetização em Ciências e Ciência, Tecnologia e 

Sociedade (CTS) são, hoje, duas vertentes da política de Educação Científica 

e Tecnológica (ECT) proposta por segmentos universitários e associações 

cientificas para a sociedade democrática moderna. Trata-se de um 

movimento amplo e mundial, cujas características se delineiam cada vez 

mais clara e irreversivelmente (PIAN, 1992, p. 51). 
 

 

 Ocorre, então, que as pesquisas em ensino de ciências CTS, durante a sua 

primeira década de existência, possuíam como enfrentamento mais imediato a apropriação de 

espaços de produção simbólica que encontravam-se em construção no Campo Brasileiro de 

Pesquisa em Ensino de Ciências. Essa forma de apropriação cultural, além de exigir uma 

justificação capaz de tornar o CTS importante e interessante aos olhos dos demais 

pesquisadores, também exige a construção de um capital cultural particular que repousa em 
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alguns valores específicos tais como a orientação da educação científica para a tomada de 

decisões, a construção de ambientes democráticos de participação, o enfrentamento de 

problemáticas reais de impacto social envolvendo ciência e tecnologia, etc.  

 A tentativa de instauração de uma forma de capital cultural diferenciado 

consolida-se como parte fundamental de qualquer revolução simbólica que pretenda ter 

relativo êxito em um determinado campo de produção cultural. Atentos ao estado das lutas 

pela verdade da educação científica em curso naquele momento em particular – final da 

década de 1980 e início da década de 1990 – e ali marginalmente posicionados, certos agentes 

lançaram apostas ao campo da pesquisa em ensino de ciências, tirando proveito do acesso a 

instrumentos e materiais que se encontravam disponíveis para o investimento – recursos 

teóricos/culturais provenientes das pesquisas estrangeiras sobre CTS. Logo, a convergência de 

uma problemática emergente, e igualmente marginal, do interior das lutas em curso nas 

pesquisas em ensino de ciências, neste caso em específico a formação científica de cidadãos, 

às conversões de problemáticas CTS provenientes do exterior – carregando aqui alguma força 

simbólica cultural proveniente de um prestígio obtido no exterior, ainda que relativamente 

desconhecido no Brasil, mas suficiente para trazer um de seus representantes para um evento 

científico internacional aqui realizado – foram determinantes para as conquistas realizadas 

pelos investimentos desses agentes. Essa revolução simbólica ocorrida em cenário mais 

amplo, o contexto nacional das pesquisas em ensino de ciências, foi acompanhada 

posteriormente, à medida que as pesquisas em ensino de ciências CTS conquistavam certa 

autonomia cultural a partir de um processo de especialização e aprofundamento nas questões 

que ali se encontravam em disputa, de algumas formas de revolução simbólica em menor 

escala que ainda estão em curso e que podem ser sintetizadas em conceitos-chave que 

permeiam essas pesquisas: “Questões Sociocientíficas” (GUIMARÃES; CARVALHO; 

OLIVEIRA, 2010; PÉREZ; CARVALHO, 2012; BERNARDO, 2013), “Alfabetização 

Científico-Tecnológica” (AULER; DELIZOICOV, 2001; AULER, 2003), Letramento 

Científico-Tecnológico (SANTOS, 2008; 2009), Aspectos Sociocientíficos (SANTOS, 2002), 

aprendizagem centrada em eventos (CRUZ, 2000; 2001; CRUZ; ZYLBERSZTAJN, 2001) 

dentre outros. Recentemente, atenta algumas discussões em curso no exterior (PEDRITTI et 

al. 2006), surgiram publicações que têm a intenção de fomentar uma revolução simbólica 

sobre o elemento mais evidente de caracterização das pesquisas, a própria sigla CTS, 

acrescentando-se a letra A para sinalizar uma preocupação com problemas ambientais, CTSA 

– Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente (RICARDO, 2008; SASSERON; CARVALHO, 
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2008; BRITO; SOUZA; FREITAS, 2008; MION; ALVES; CARVALHO, 2009; FARIAS; 

CARVALHO; 2012; BORTOLETTO; CARVALHO, 2012; SABINO et al. 2014; MION, 

2014).  

 Essas disputas e posicionamentos realizados sobre as próprias pesquisas em 

ensino de ciências CTS sinalizam não somente a preocupação dos agentes com o que os seus 

concorrentes escrevem e a forma com que realizam também os seus investimentos, mas, 

principalmente, a preocupação em se diferenciarem uns dos outros. Sinalizam, de certa forma, 

que as lutas pelos problemas das pesquisas em ensino de ciências CTS estão cada vez mais 

ocupando espaços particulares; que determinados agentes encontram-se (pre)ocupados com 

problemas e questões específicos; se reconhecem uns aos outros e escrevem uns para os 

outros em busca de acumular esse reconhecimento em meio às tentativas de proporcionarem o 

melhor encaminhamento a esses problemas e questões. 

 A organização dos agentes em grupos de pesquisas em CTS sinaliza um 

avanço em termos de organização e sistematização dessas pesquisas. Tais grupos são, 

simultaneamente, o resultado de especializações culturais proveniente das disputas em curso 

no campo da pesquisa em ensino de ciências e o motor dessas especializações, possibilitando 

a essas mesmas pesquisas o aprofundamento de suas teorias e práticas.  Sobre a constituição 

de grupos de pesquisa em CTS, levantamento realizado utilizando-se informações do banco 

de dados do Diretório dos Grupos de Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológicoxi (CNPq), censo de 2006, identificou 30 grupos de pesquisa atuantes 

no país reunindo 217 pesquisadores, 216 estudantes, e 11 técnicos (ARAUJO, 2006). Destes 

30 grupos de pesquisa, 73% são apontados como atuantes na área da Educação/Ensino de 

Ciências.  O estudo aponta, ainda, que o primeiro grupo de pesquisa CTS formado no país foi 

criado em 1981 e o segundo grupo, criado apenas em 1991. Do período de 1991 a 2006, 

mantêm-se uma média de criação de 2 grupos de pesquisa por ano. Os dados, além de 

sinalizar um crescimento significativo e constante dos grupos de pesquisa da área no período 

analisado, também indicam algumas regiões e instituições em que estes grupos estão mais 

concentrados: as regiões Sudeste (63%) e Sul (33%), sendo que, as instituições que mais 

                                                           
xi O Diretório dos Grupos de Pesquisa (DGT) é um projeto iniciado pelo CNPq em 1992 e trata-se de um 

inventário dos grupos de pesquisa científica e tecnológica em atividade no Brasil. O DGT reúne informações 

relacionadas aos recursos humanos constituintes dos grupos (pesquisadores, estudantes e técnicos), à produção 

científica, tecnológica e artística (produção simbólica do campo científico), às linhas de pesquisa em andamento, 

às especialidades do conhecimento, aos setores de aplicação envolvidos, e às parcerias estabelecidas entre os 

grupos e as instituições, sobretudo com as empresas do setor produtivo. O sistema de dados do DGT possui uma 

base corrente, podendo ser atualizada continuamente, e realiza censos bianuais, que são fotografias dessa base 

corrente. Fonte: http://lattes.cnpq.br/web/dgp 
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concentram grupos de pesquisa em ensino de ciências CTS são a UFSC (4 grupos), a UNESP 

(4 grupos) e a UNICAMP (2 grupos).  

 Entre o final da década de 1990 e o início da década de 2000 o CTS começa 

a ser sinalizado como área temática em eventos científicos nacionais (SALEM, 2012) e a ser 

objeto de tema em periódicos científicos de ensino de ciências. Mais do que sinalizar um 

relativo reconhecimento conquistado pelas pesquisas em ensino de ciências CTS, tais 

conquistas significam que os agentes responsáveis pelas pesquisas CTS no ensino de ciências 

passaram a ocupar certos espaços sociais de prestígio no interior do Campo Brasileiro de 

Pesquisa em Ensino de Ciências, como comitês organizadores de eventos e conselhos 

editoriais de periódicos científicos. A conquista de reconhecimento é, de certa forma, uma 

apropriação social, de espaços sociais burocráticos, onde os princípios da pesquisa estão mais 

enraizados. A estrutura objetiva confere uma forma de inércia maior ao campo, uma forma de 

resistência à mudança, de modo que as mudanças a nível estrutural tendem a ocorrer por meio 

de apropriação do capital social, pela ocupação de cargos em instituições características do 

campo que, por sua vez, tendem a oferecer suporte e visibilidade à produção cultural 

emergente. A capacidade de deformar o campo das pesquisas em ensino de ciências é, 

portanto, ampliada a partir do momento em que se consegue apropriar das estruturas objetivas 

e, em certo grau, deformá-las segundo interesses específicos. 

 Assim, eventos científicos como o Simpósio Nacional de Ensino de Física 

(SNEF), o Encontro Nacional de Ensino de Física (EPEF), o Encontro Nacional de Ensino de 

Química (ENEQ), o Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC), o 

Encontro Nacional de Ensino de Ciências da Saúde e do Ambiente (ENECiências) apresentam 

uma “área temática” específica para a submissão de trabalhos em ensino de ciências CTS.  

 Em 2001 a revista Ciência & Educação, dedicou a maior parte do primeiro 

número do volume 7 à publicação de artigos com contribuições de pesquisas CTS nacionais e 

internacionais (AULER; BAZZO, 2001; AMORIM, 2001; ANGOTTI; AUTH, 2001; 

GOUVÊA; LEAL, 2001; SANTOS; MORTIMER, 2001). Posteriormente, a revista Ciência & 

Ensino (2007) publicou um número especial com o tema: “Educação em Ciência, Tecnologia, 

Sociedade e Ambiente”, que contou com a publicação de trabalhos de pesquisadores do país 

(AULER, 2007; SANTOS, 2007; VON-LINSINGEN, 2007; SILVA; CARVALHO, 2007; 

NAVAS; CONTIER;  MARANDINO, 2007; PIASSI; PIETROCOLA, 2007; VIEIRA; 

BAZZO, 2007; FLÔR, 2007; BERNARDO; VIANNA; FONTOURA, 2007). Na 

apresentação do volume (INVERNIZZI; FRAGA, 2007) são destacadas algumas 
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características dessas pesquisas como o questionamento da visão neutra tanto da ciência 

quanto da tecnologia e o questionamento à concepção de progresso linear relacionado a elas.  

A educação científica em CTS tem como objetivo central das pesquisas na educação básica a 

formação de cidadãos aptos a atuar no controle social, tomando decisões sobre as 

problemáticas emergentes envolvendo ciência e tecnologia de amplo impacto social e 

ambiental. Em uma observação sobre as referências utilizadas pelos textos integrantes desse 

número, as autoras sinalizam, ainda, importantes características que permitem identificar 

alguns grupos dominantes na estrutura naquele momento. Apontam o grupo formado por 

pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e seus programas de pós-

graduação como importantes núcleos de pesquisa em ensino de ciências CTS no país, e 

destacam os autores Walter A. Bazzo, Irlan von Linsingen, Luis Pereira e Demétrio 

Delizoicov, dessa instituição; Décio Auler, da Universidade Federal de Santa Maria e ex-

aluno de Doutorado em Educação – Ensino de Ciências Naturais, da UFSC; e Wildson L. P. 

dos Santos, da Universidade de Brasília, como os principais referenciais dos trabalhos que 

compõem o volume. Sobre as influencias internacionais percebidas nos trabalhos da revista, 

são destacadas fortes referências ao grupo de pesquisadores da “Organização dos Estados 

Ibero-americanos para a Educação, Ciência e Cultura” (OEIxii) e de determinados autores 

como o canadense Glen Aikenhead e os portugueses Pedro Reis e Cecília Galvão 

(INVERNIZZI; FRAGA, 2007, p. 2).  

 Recentemente, pesquisas bibliográficas e de estado da arte tornaram-se 

necessárias, devido ao grande número de pesquisas em curso no Campo Brasileiro de 

Pesquisa em Ensino de Ciências. Tais trabalhos sinalizam a produção de uma quantidade 

significativa, e crescente, de publicações de pesquisas que tratam da temática do ensino de 

ciências em CTS em periódicos (CHRISPINO et al. 2013) e em eventos científicos nacionais 

                                                           
xii A Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) é o organismo de 

cooperação internacional entre os países ibero-americanos que desenvolve ações e promove discussões nas áreas 

da educação, da ciência, da tecnologia e da cultura. Possuindo caráter governamental, a OEI foi criada em 1949 e 

possui como integrantes os seguintes países: Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Chile, 

República Dominicana, Equador, El Salvador, Espanha, Guatemala, Guiné Equatorial, Honduras, México, 

Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, Porto Rico, Uruguai e Venezuela. Com sua sede localizada em 

Madri, na Espanha, a Organização conta, ainda, com escritórios locais em diversos países membros como na 

Argentina, no Brasil, na Colômbia, em El Salvador, na Espanha, no México, no Peru, no Chile, em Honduras, na 

Nicarágua e no Paraguai. O Escritório Regional de Brasília foi criado em 2004. As fontes de financiamento da 

OEI e de seus programas são provenientes do repasse de quotas obrigatórias dos Estados-membros e de 

contribuições voluntárias, obtidas junto a instituições públicas e privadas que tenham o interesse em realizar 

parcerias em projetos que visem o avanço na qualidade educativa e no desenvolvimento científico tecnológico e 

cultural. A OEI é responsável pelas publicações periódicas Revista Ibero-americana de Educação (RIE), A 

Revista Ibero-americana de Ciência, Tecnologia, Sociedade e Inovação, Pensar Ibero-América – Revista de 

Cultura e A Revista Escolar da Olimpíada Ibero-americana de Matemática. 
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(STRIEDER, 2008; PANSERA-DE-ARAUJO et al. 2009; LOPES et al. 2009). Os trabalhos 

em ensino de ciências CTS têm se destacado, ainda, em levantamentos mais amplos 

realizados sobre as produções apresentadas em eventos em ensino de Física que também 

sinalizam para uma produção significativa, nem sempre crescente, mas relativamente estável, 

dessas pesquisas, levando à consolidação de áreas temáticas específicas CTS para a submissão 

de trabalhos. 

 Por fim, destaca-se a realização do evento internacional “II Seminário 

Ibero-Americano Ciência-Tecnologia-Sociedade no Ensino das Ciências / VI Seminário 

ibérico CTS no Ensino das Ciências” em Brasília em 2010, com o tema “Educação para uma 

nova ordem socioambiental no contexto da crise global” (SANTOS; AULER, 2010). O 

evento, que ocorre a cada dois anos desde o ano 2000, é organizado pela Associação Ibero-

americana Ciência-Tecnologia-Sociedade na Educação em Ciências (AIA-CTS) e possui o 

objetivo de reunir pesquisadores e professores interessados na educação CTS para promover a 

discussão, aprofundamento, difusão e o desenvolvimento do conhecimento na área (AIA-

CTS, 2013). O Brasil foi o primeiro país da América Latina a sediar o evento o que demonstra 

certo reconhecimento internacional de uma parte dos pesquisadores em ensino de ciências 

CTS sobre os trabalhos produzidos pelos pesquisadores brasileiros e contribui para o 

estabelecimento de relações com grupos de pesquisadores estrangeiros. 

 Apesar de não tratarem especificamente sobre o ensino de ciências, existem 

no Brasil grupos de pesquisadores que realizam estudos na temática CTS nos campos da 

História, Filosofia, Sociologia e Política Científica e Tecnológica, e que se encontram, 

inclusive, melhor consolidadas quando comparadas às pesquisas em ensino de ciências CTS. 

Dentre os indicativos que sinalizam para essa consolidação, destacam-se a criação do 

Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade, que possui os cursos de 

mestrado e doutorado (Conceito CAPES 4), da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) 

em 2007; e dos periódicos Revista Brasileira de Ciência, Tecnologia e Sociedade 

(classificação WEBQUALIS CAPES B4 na Área de Avaliação – Interdisciplinar)  editada 

pelo Grupo de Pesquisa Ciência, Tecnologia e Sociedade do Departamento de Ciência de 

Informação e do Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade da 

UFSCar, criada em 2009; e a  Revista Ciência & Tecnologia Social – CTS (classificação 

WEBQUALIS CAPES B5 na Área de Avaliação – Interdisciplinar), criada em 2013, editada 

pelo projeto temático desenvolvido pela Universidade de Brasília (UnB), Observatório do 
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Movimento pela Tecnologia Social na América Latina. Ambas as revistas possuem 

pesquisadores em ensino de ciências CTS como membros do conselho editorial. 

 As características até aqui apresentadas sinalizam para a construção de um 

universo particular de pesquisas no interior do Campo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de 

Ciências, um microcosmo especializado, que vem se desenvolvendo dentro das estruturas 

consolidadas da pesquisa em ensino de ciências no país, cujas pesquisas são produzidas 

segundo uma lógica própria tal como um subcampo científico. Essa construção tem início na 

década de 1980, num contexto de redemocratização política do país, em que a preocupação 

com a formação científica cidadã adquire relativo espaço nas pesquisas em ensino de ciências. 

A constituição de um capital cultural específico para as pesquisas em ensino de ciências CTS 

tem origem na resposta significativa dada ao anseio de formar cientificamente o cidadão para 

atuar na sociedade: propor a problematização das dimensões CTS presentes nos 

enfrentamentos contemporâneos das sociedades ocidentais essencialmente capitalistas. A 

posterior especialização das pesquisas em ensino de ciências CTS, decorrentes elas próprias 

do aprofundamento sobre as problemáticas enfrentadas em sala de aula com a abordagem 

CTS, conduziu a uma relativa restrição das pesquisas a um coletivo específico de 

pesquisadores engajados que começam a se reconhecerem e a se posicionarem, uns em 

relação aos outros, cuja a manifestação de tentativas revoluções simbólicas constantes é a sua 

manifestação mais evidente. Para todos os efeitos, o capital simbólico particular das pesquisas 

nacionais em ensino de ciências CTS está sintetizado em uma pequena gama de conceitos 

concorrentes, desigualmente dotados de reconhecimento entre esses próprios pesquisadores, 

tais como Questões Sociocientíficas, Aspectos Sociocientíficos, Questões Socioambientais, 

Alfabetização Científico-Tecnológica, Letramento Científico-Tecnológico, Aprendizagem 

Centrada em Eventos, Controvérsias Sociocientíficas, etc. Num claro sinal de conquista 

gradual de autonomia, tais revoluções simbólicas visam a renovação das lutas em curso ao 

proporem “novos” objetos de pesquisa e novas formas de se pesquisar (e, portanto, de lutar). 

Em contrapartida, a conquista de reconhecimento ocorreu, também, na forma de apropriação 

de espaços sociais privilegiados dentro da estrutura objetiva das pesquisas em ensino de 

ciências – conselhos editoriais de periódicos e comitês organizadores de eventos científicos. 

Dessa forma das pesquisas em ensino de ciências CTS começaram a ocupar espaços 

significativos em periódicos científicos importantes e a estabelecerem locais específicos e 

reconhecidos de discussão e divulgação em eventos científicos nacionais. Essas formas de 



 O Subcampo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências CTS 

O Subcampo Brasileiro De Pesquisa Em Ensino De Ciências CTS (Ciência-Tecnologia-Sociedade): um espaço em construção 

110 

investimento no campo garantiram a visibilidade necessária para a pesquisa em CTS se 

consolidar como legítima pesquisa científica em ensino de ciências. 

 Desse modo, o presente capítulo tem o objetivo de caracterizar a área de 

pesquisa em ensino de ciências CTS no Brasil como um Subcampo Brasileiro de Pesquisa 

em Ensino de Ciências CTS, um microcosmo social de produção simbólica que consiste em 

um espaço social hierarquizado, onde atuam agentes e instituições responsáveis pela 

produção, reprodução e legitimação de seus valores e de seus produtos culturais. A fim de 

fundamentar melhor a análise, será apresentada a seguir a metodologia empregada nesta 

caracterização. 

  

III. 2. Metodologia 

 

 

 O processo de construção do objeto aqui tomado, o Subcampo Brasileiro de 

Pesquisa em Ensino de Ciências CTS, enquanto investimento científico rigoroso, nunca está 

de fato finalizado completamente, de modo que o pesquisador, num determinado momento 

impelido por necessidades que fogem a seu controle, vê-se obrigado a interrompê-lo a fim de 

apresentar o seu progresso e colocá-lo a serviço da luta científica na qual se posiciona. Dito 

isto, de antemão, a fim de preparar melhor o leitor-analista aos resultados e interpretações que 

a seguir são apresentados, a análise aqui construída não pretende, ou sequer supõem como 

uma possibilidade plausível, o esgotamento do objeto, ou melhor, o esgotamento do 

conhecimento sobre este objeto que é o universo das pesquisas em ensino de ciências CTS 

produzidas no Brasil. O presente trabalho de construção e análise pretende, no entanto, propor 

uma caracterização para esse universo em específico, tão original quanto possível quando 

comparada aos tipos de analise que as pesquisas em CTS realizaram sobre si próprias, que 

possa ser usada como objeto de conhecimento e de questionamento sobre o subcampo em si, 

ao identificar estruturas objetivas e incorporadas, relações de força estabelecidas e “verdades” 

consolidadas. Simultaneamente, recusando-se parecer, e querer parecer, uma construção 

descompromissada com a luta pela verdade das pesquisas CTS atualmente em curso, a 

presente análise também se coloca como um investimento teórico e prático, uma verdadeira 

aposta, que se posiciona frente ao estado momentâneo dessas mesmas lutas na intenção de 

transformá-las.  
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 Evidentemente, a relação de proximidade interessada com o objeto de 

pesquisa requer certos cuidados inevitáveis para se garantir a qualidade epistemológica do 

conhecimento construído. Com efeito, tomar por objeto esse universo social o qual se está 

relativamente familiarizado exige, conforme já nos alertava Bachelard (1996), uma custosa 

ruptura com obstáculos epistemológicos, tanto da experiência primeira quanto do 

conhecimento geral, pela qual vaga nebulosamente a chamada “experiência autóctone” 

(BOURDIEU, 2011a, p. 21). A consciência de que se ocupa um lugar no espaço que se 

pretende objetivar, do qual persiste um ponto de vista pré-construído inscrito na trajetória 

particular do pesquisador que coloca para si a questão da construção do objeto, implica na 

necessidade, como parte fundamental dessa construção, de explicitar e formalizar os critérios, 

sejam eles teóricos ou práticos, “evidentes” ou tácitos, mobilizados na experimentação 

objetiva. Nesse contexto, as discussões metodológicas, mais do que uma simples apresentação 

– que deseja ser aproblemática – dos passos seguidos da operação de construção e apreensão 

do objeto, de forma mecânica e, por vezes, ritualista, constroem (e devem construir), 

sobretudo, um importante espaço de retomada dos critérios de objetivação, colocados 

também sob análise, na intenção de objetivar a própria objetivação em si. 

 Com efeito, a construção científica é minimamente conquistada por meio de 

rupturas sucessivas e constantes, que fazem desmoronar a ilusão da descoberta científica pura 

e simples, desinteressada e espontânea. A metodologia de uma pesquisa se constrói na prática, 

mediante vigilância epistemológica constante, levando ao seu repensar permanente 

(BACHELARD, 1996; BOURDIEU; CHAMBOREDON; PASSERON, 2010). Ela toma 

forma à medida que se constrói o objeto de pesquisa, refletindo-se sobre as escolhas 

metodológicas que se fazem necessárias, seja por exigências teóricas seja por exigências 

práticas, impostas pela experimentação epistemológica. Em outras palavras, a construção do 

objeto se dá num contexto teórico e prático, no confrontamento entre estes fundos teóricos e 

práticos e das escolhas que se operam para a construção de determinada percepção da 

realidade. 

 A construção do objeto de pesquisa pressupõe e impõe ao pesquisador, uma 

postura ativa e sistemática perante os dados construídos e os fatos obtidos por meio destes 

dados. Uma postura atenta aos aspectos relacionais inerentes ao objeto construído e em 

permanente construção, fornecidos por uma problemática teórica capaz de propor questões 

sistemáticas, apropriadas e pertinentes, capazes de direcionar a investigação para os seus 

elementos mais importantes, que se mostram assim empiricamente e se justificam e se 
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explicam por meio da experimentação epistemológica. Desse modo, a teoria dos campos de 

produção cultural atua como um orientador heurístico da investigação.  

 De fato, a teoria do campo exige uma série de questionamentos a serem 

feitos contra a realidade que se está objetivando, neste caso o universo das pesquisas em 

ensino de ciências CTS no contexto brasileiro. Logo, a construção do conhecimento sobre o 

Subcampo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências CTS impõe à investigação as 

perguntas sobre o que está em jogo; por que se joga, isto é, quais os interesses relacionados ao 

jogo e a quem joga; qual o universo das propriedades almejadas, buscadas e disputadas; de 

que forma essas propriedades são distribuídas, redistribuídas e até mesmo reconvertidas 

dentro do campo; quais são os instrumentos a disposição dos agentes para entrar no jogo; etc. 

(BOURDIEU, 2004b). 

 Desse modo, visando dar encaminhamento ao seguinte problema: “Quais 

elementos que emergem do contexto de produção e legitimação das pesquisas em ensino de 

ciências CTS no Brasil consistem em capitais simbólicos apreciados pelos pesquisadores 

que nele estão inseridos? Qual a estrutura deste capital? Como ele se distribui atualmente 

entre os pesquisadores que interveem nessa produção?”, foi realizada uma Análise de 

Conteúdo Relacional quali-quantitativa (MINAYO, 1993), com o objetivo de construir essa 

caracterização do subcampo de pesquisas em ensino de ciências CTS no Brasil e explicitar as 

suas especificidades, a estrutura de distribuição dos capitais em disputa, dos agentes nela 

posicionados e em permanente luta por esses capitais. A opção por esse método de construção 

e análise de dados e evidências adquire sentido no interior da problemática abordada, pois 

trata-se da mais adequada, isto é, pensando-se relacionalmente, para a apreensão das 

características e propriedades relevantes detidas pelos agentes responsáveis pelas pesquisas no 

ensino de ciências CTS no Brasil, daquilo que os diferencia em relação a um contexto mais 

amplo como a dos demais agentes responsáveis pelas pesquisas desenvolvidas no interior do 

Campo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências, revelando-se um importante 

instrumento de suporte para a construção do objeto aqui analisado. 

 Durante a fase de organização de todo o processo de análise, a chamada pré-

análise, que possui como objetivo principal sistematizar e operacionalizar a construção e a 

análise de dados, foi realizada uma leitura flutuante (BARDIN, 2011, p. 125-126) para 

proporcionar um contato inicial com os textos, documentos e o contexto que se pretende 

objetivar. A leitura flutuante ocupou-se, inicialmente, de trabalhos que apresentavam 

resultados de pesquisas bibliográficas e estudos de estado da arte sobre o ensino de ciências 
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CTS no contexto brasileiro (SUTIL et. al 2008; MEZALIRA, 2008; ABREU; FERNANDES; 

MARTINS, 2009; ARAÚJO, 2009; LOPES et. al 2009; CORREA; ARAÙJO, 2011; 

CHRISPINO et. al 2013). A partir dessa exploração inicial dos trabalhos abordados na leitura 

flutuante, sob a orientação intensiva do aporte teórico da noção de campo (BOURDIEU, 

1983; 2010a; 2010b; 2011a), operacionalizado em um olhar objetivador interessado e 

fundamentado sobre as características destacadas relacionalmente pelos panoramas das 

pesquisas CTS apresentadas e pelas referências mobilizadas para justificá-las, foram 

identificados alguns valores estimados por essas pesquisas e alguns pesquisadores 

relativamente dominantes na estrutura dessas pesquisas. A identificação destes valores, 

auxiliado pelo apoio fornecido pelo referencial teórico adotado, tornou possível a constituição 

de um corpus, isto é, o conjunto dos documentos que foram submetidos aos procedimentos de 

inferência e análise. 

 Para uma caracterização mais completa dos capitais simbólicos acumulados 

pelos pesquisadores atuantes na área da pesquisa em ensino de ciências CTS no Brasil, 

enquanto agentes integrantes da estrutura social analisada, foi constituído o corpus no qual 

fazem parte as informações divulgadas pelos pesquisadores em seus currículos construídos e 

disponibilizados na Plataforma Lattes no endereço eletrônico do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPqxiii). O Currículo Lattes trata-se de uma 

ferramenta amplamente utilizada pelos pesquisadores que atuam no Brasil, onde são 

registradas informações acadêmicas e de pesquisas pelas quais os mesmos desejam ser 

conhecidos e reconhecidos no campo científico, ou seja, trata-se de um indicativo bastante 

relevante que apresenta os valores (capitais) que detêm, além de apresentar elementos de suas 

trajetórias no interior desse campo. 

 Na primeira etapa, a lista com os nomes dos pesquisadores atuantes na área 

de pesquisa em ensino de ciências CTS no Brasil foi construída a partir de uma busca 

realizada na Plataforma Lattes. Selecionadas as opções “Assunto (Título ou palavra chave da 

produção)” e “Doutores”, foi realizada uma busca com o termo “CTS”. A seleção dos 

agentes, a partir do critério de recorte empregado sendo o título de doutorado, faz referência 

ao que P. Bourdieu chama de “direito de entrada” caracterizada como a principal censura do 

campo. No subcampo científico em questão, assim como ocorre nos demais campos 

científicos, os títulos acadêmicos são considerados direitos de entrada no campo. Mais 

                                                           
xiii As informações disponibilizadas nos currículos cadastrados na Plataforma Lattes são consideradas públicas e 

podem ser localizadas mediante os mecanismos de buscas presentes no próprio site: http://lattes.cnpq.br/ 
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especificamente, quem os possui tem condições de acesso aos problemas e instrumentos 

considerados científicos no e pelo campo e o direito de participar da luta científica 

legitimamente (BOURDIEU, 1983). 

 Dessa forma, obteve-se o resultado de 621 currículos cadastrados na 

plataforma. Todos os currículos obtidos foram submetidos a um processo de triagem a fim de 

selecionar os agentes que realmente atuam no Subcampo de Ensino de Ciências CTS. Foram 

selecionados para fazer parte do corpus os currículos em que os pesquisadores atuam no 

ensino de ciências e que citavam ao menos um dos termos “CTS”, “CTSA”, “Ciência, 

Tecnologia, Sociedade” ou “Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente”, em uma das 

seguintes seções do currículo: i) apresentação inicial do currículo; ii) Linhas de pesquisa; iii) 

Projetos de pesquisa; iv) Produção bibliográfica – Artigos completos publicados em 

periódicos; v) Bancas – Mestrado ou Doutorado. Por fim, obteve-se um total de 109 

currículos.  

 Durante o trabalho de codificação dos dados foram construídas categorias de 

análise, levando-se em conta as operações de recorte efetuadas ao corpus. A partir do 

estabelecimento de unidades de registro, isto é, as informações diversas presentes nos 

currículos e que possuem locais específicos de apresentação, o que evidencia o quanto são 

consideradas relativamente importantes dentro de uma carreira científica; e as unidades de 

contexto, definidas como os conceitos teóricos associados à compreensão e funcionamento de 

um campo científico, mobilizados para dar sentido e (re)significação às unidades de registro. 

Desse modo, as categorias de análise, construídas a partir do confronto entre as unidades de 

registro e as unidades de contexto buscaram fornecer parâmetros relacionais de análises que 

fundamentassem as inferências e interpretações construídas sobre o conjunto dos dados. 

 O processo de categorização dos dados presentes nos currículos dos 

pesquisadores, com o auxílio da noção de campo, levou ao estabelecimento de duas categorias 

principais denominadas de Capital Cultural e Capital Social. Ambos os capitais consistem 

em diferenciações características do capital científico, isto é, valores cultivados pelos 

pesquisadores capazes de exercer uma forma de poder simbólico que atua somente sobre 

aqueles agentes dotados de esquemas de percepção e ação necessários para o reconhecimento 

desses valores (BOURDIEU, 2004b). Como qualquer outra manifestação de capital 

simbólico, o capital científico, enquanto conjunto de propriedades distintas e distintivas, 

exerce os seus efeitos sobre a estrutura de produção da pesquisa científica por meio da 

percepção e das ações dos agentes capazes de reconhecê-lo e atribuí-lo valor e importância. 
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Devido à força simbólica residir exclusivamente no conhecimento e no reconhecimento dos 

valores em jogo, esses esquemas de percepção de forma alguma são inatos, devendo cada 

agente adquiri-los mediante um amplo e longo processo de socialização e incorporação tanto 

das regras do jogo científico quanto dos bens em disputa. Aqui, o processo de formação 

acadêmica do pesquisador desempenha um papel determinante na constituição de um habitus 

apropriado para promover o conhecimento e o reconhecimento do capital científico em suas 

diversas manifestações. 

Nesse sentido, a Trajetória Acadêmica possui relativo destaque nos 

currículos dos pesquisadores, em que ocupa o espaço denominado de “Formação acadêmica / 

titulação”, onde se encontram informações sobre cursos de graduação e de pós-graduação, em 

seus mais variados níveis (especialização, mestrado e doutorado), de forma detalhada, fácil 

acesso e localização privilegiada. Sua importância reside justamente pelo fato da formação 

superior ser fundamental na constituição do habitus de um pesquisador legítimo, adquirido 

legitimamente pelas vias consagradas do campo, por meio de um amplo processo de 

enculturação científica, e que garante o acesso a meios, instrumentos e objetos da disputa 

científica. O reconhecimento da formação científica e o valor atribuído a ela pode ser 

apreendido pelo próprio mecanismo de buscas da Plataforma Lattes, cuja opção de busca 

“Doutores”, encontra-se nativamente pré-selecionada ao se realizar o acesso à página de 

buscas. Portanto, a Trajetória Acadêmica também foi apreendida dos currículos analisados 

sob a forma de uma categoria (ver Apêndice 1), consistindo em uma forma de capital 

científico institucionalizado e objetivado na forma de títulos e diplomas acadêmicos que 

atestam a aquisição de um determinado conjunto de conhecimentos e habilidades necessárias 

para adentrar na luta científica. 

Por sua vez, o Capital Cultural de um determinado agente está 

intimamente associado à produção e reprodução cultural específica tanto no Campo 

Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências quanto no Subcampo de Ensino de Ciências 

CTS – cujas conversões não exigem rupturas tão drásticas, embora ainda sejam necessárias 

atualizações recorrentes ao se movimentar entre um subcampo e outro das pesquisas em 

ensino de ciências – bem como ao reconhecimento social, o prestígio científico, adquirido por 

meio dessa produção. Assim, a categoria Capital Cultural, foi organizada em três 

subcategorias: Capital de poder acadêmico/universitário; Capital científico objetivado – 

pesquisa; e Capital científico objetivado – publicações. A subcategoria Capital de poder 

acadêmico/universitário procura caracterizar a atuação e participação de cada agente na 
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produção de conhecimento científico proveniente da estrutura universitária brasileira de 

formação científica como os programas de pós-graduação. Logo, a subcategoria Capital de 

poder acadêmico/universitário sistematiza as seguintes informações: Instituição em que 

trabalha; Programa de Pós-Graduação em que atua; Orientações de mestrado; Orientações 

de doutorado; e se Leciona disciplinas sobre CTS (ver Apêndice 2). A subcategoria Capital 

científico objetivado – pesquisa busca caracterizar a organização individual e coletiva 

estabelecida por cada agente analisado que é orientada para a produção de conhecimento 

científico e em que medida essa organização está orientada especificamente para a produção 

de pesquisas em ensino de ciências CTS. Ela sistematiza as seguintes informações: Linhas de 

Pesquisa; Linha de Pesquisa envolvendo CTS; Projetos de pesquisa em andamento; Projetos 

de pesquisa financiados; Projetos de pesquisa em CTS; e se Os principais trabalhos 

sinalizados no currículo são em CTS (ver Apêndice 3). Por fim, a subcategoria Capital 

científico objetivado – publicações visa a caracterização da produção científica realizada por 

cada agente. Essa subcategoria sistematiza as seguintes informações: quantidade de 

publicações em Eventos científicos (apenas trabalhos completos); em Periódicos; no formato 

de Capítulos de livros; de Livros Publicados; e Livros Organizados; se o agente é Bolsista 

Produtividade do CNPq; e se Está entre os principais referenciais da área (ver Apêndice 4). 

Poderia se pensar o que há de realmente objetivado no reconhecimento 

cultural implícito em “Está entre os principais referenciais da área”, que é, por vezes, 

silencioso, difícil de se quantificar, sendo destacado explicitamente vez ou outra em alguma 

publicação esporádica no campo. De fato, não há propriedade mais imprecisa, 

metodologicamente de difícil objetivação e dotada de uma relativa indefinição do que o 

prestígio científico conquistado e continuamente reconquistado num determinado campo. 

Aqui, a opção metodológica adotada para a solução deste problema foi recorrer à quantidade 

de citações a trabalhos produzidos por pesquisadores em ensino de ciências CTS. Logo, foram 

utilizados os resultados apresentados por Chrispino et al. (2013) em um extenso levantamento 

bibliográfico operado recente. Foram analisadas as citações presentes em 88 artigos CTS 

publicados em 20 periódicos nacionais de pesquisa em ensino de ciências, no período 

compreendido entre 1996 a 2010 e identificados os trabalhos mais citados por esses artigos. 

Os artigos analisados forneceram um total de 394 fontes bibliográficas que foram analisadas 

utilizando-se o software livre PAJEK, que organizou os dados em redes de citações. Como 

resultado da rede de citações construída, os autores identificaram os 13 trabalhos mais citados 

pelos artigos analisados: 



 O Subcampo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências CTS 

O Subcampo Brasileiro De Pesquisa Em Ensino De Ciências CTS (Ciência-Tecnologia-Sociedade): um espaço em construção 

117 

 

  1. SANTOS, W. L. P.; MORTIMER, E. F. Uma análise de pressupostos 

teóricos da abordagem.C-T-S (Ciência-Tecnologia-Sociedade) no contexto 

da educação brasileira. Ensaio: pesquisa em educação em ciências, Belo 

Horizonte, v. 2, n. 2, p. 105-115, 2002.  

  2. GONZÁLEZ GARCÍA, M. I.; LÓPEZ CEREZO, J. A.; LUJÁN LÓPEZ, 

J. L. Ciencia, tecnología y sociedad: una introducción al estudio social de la 

ciencia y la tecnología. Madrid: Tecnos, 1996. 

  3. AULER, D.; BAZZO, W. A. Reflexões para a implementação do 

movimento CTS no contexto educacional brasileiro. Ciência & Educação, 

Bauru, v. 7, n. 1, p. 1-13, 2001.  

  4. AULER, D. Interações entre ciência-tecnologia-sociedade no contexto da 

formação de professores de ciências. 2002. 248 f. Tese. (Doutorado em 

Educação Científica e Tecnológica) – Universidade Federal de Santa 

Catarina, Florianópolis, 2002.  

  5. BAZZO, W. A. Ciência, tecnologia e sociedade e o contexto da educação 

tecnológica. Florianópolis: Ed. da UFSC, 1998.  

  6. BAZZO, W. A.; VON LINSINGEN, I.; PEREIRA, L. T. V. (Ed.). 

Introdução aos estudos CTS (ciência, tecnologia e sociedade). Madrid: 

Organização dos Estados Iberoamericanos para a Educação, a Ciência e a 

Cultura, 2003. (Cadernos de iberoamerica).  

  7. AULER, D.; DELIZOICOV, D. Ciência-tecnologia-sociedade: relações 

estabelecidas por professores de ciências. Revista Electrónica de Enseñanza 

de las Ciencias, Vigo, v. 5, n. 2, p. 337-355, 2006.  

  8. ACEVEDO DÍAZ, J. A. Cambiando la práctica docente en la enseñanza 

de las ciencias a través de CTS. Borrador, Huelva, v.13, p. 26-30, 1996.  

  9. AMORIM, A. C. R. O ensino de biologia e as relações entre ciência / 

tecnologia / sociedade: o que dizem os professores e o currículo do ensino 

médio? In: ENCONTRO PERSPECTIVAS DO ENSINO DE BIOLOGIA, 

6., 1997, São Paulo. Anais... São Paulo: USP, 1997. p. 74-77.  

  10. CRUZ, S. M. S. C.; ZYLBERSZTAJN, A. O enfoque ciência, tecnologia 

e sociedade e a aprendizagem centrada em eventos. In: PIETROCOLA, M. 

(Org.). Ensino de física: conteúdo e epistemologia numa concepção 

integradora. Florianopolis: Ed. da UFSC, 2001. p. 171-196.  

  11. SOLOMON, J. Teaching science, technology and society. Buckingham: 

Open University Press, 1993.  

  12. ACEVEDO DÍAZ, J. A. Educación tecnológica desde una perspectiva 

CTS: una breve revisión del tema. Alambique: didáctica de las ciencias 

experimentales, Barcelona, v. 2, n. 3, p. 75-84, 1995.  

  13. AULER, D.; DELIZOICOV, D. Alfabetização científico-tecnológica 

para quê? Ensaio: pesquisa em educação em ciências, Belo Horizonte, v. 3, 

n. 1, p. 105-115, 2001. (Extraído de CHRISPINO et al 2013, p. 464-465) 
 

 

Há, ao longo da análise realizada sob os trabalhos mais citados, um 

reconhecimento sinalizado pelo trecho “Os 13 trabalhos mais citados resultantes da pesquisa 

podem ser encarados como leitura obrigatória para entendimento do que seja e o que produz 

a área” (CHRISPINO et al. 2013, p. 467). Trata-se de um indicativo do conhecimento e 

reconhecimento do peso simbólico conquistado por tais trabalhos e seus autores, que 
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conseguiram “deformar o espaço” (BOURDIEU, 2004a) a sua volta e demarcar algumas 

posições dominantes no subcampo CTS brasileiro. Desse modo, os resultados apresentados 

por Chrispino et al. (2013) foram, aqui, utilizados como indicadores de prestígio científico 

conquistado no espaço de produção das pesquisas em ensino de ciências CTS. 

O Capital Social consiste em uma forma de poder temporal e político, 

ligada às estruturas objetivas institucionalizadas do Campo Brasileiro de Pesquisa em 

Ensino de Ciências. Desse modo, o Capital Social de um determinado agente está associado 

à ocupação de cargos burocráticos, tanto nas instituições universitárias quanto nas instituições 

científicas. A categoria Capital Social foi organizada em duas subcategorias: Capital de 

poder acadêmico/universitário; e Capital de poder científico. A subcategoria Capital de 

poder acadêmico/universitário busca caracterizar a apropriação obtida por cada agente 

analisado das estruturas burocráticas institucionalizadas nas universidades e que, em certa 

medida, exerce influência nas decisões sobre a formação e avaliação de novos pesquisadores; 

ela sistematiza as seguintes informações: Cargos burocráticos em departamentos / faculdades 

/ institutos; Cargos burocráticos em nível universitário; Cargos burocráticos em instituições 

públicas externas à universidade (refere-se, aqui, somente a instituições sem relação direta 

com o campo científico); Participação em bancas examinadoras de concursos; Participação 

em bancas examinadoras de mestrado; Participação de bancas examinadoras de doutorado 

(ver Apêndice 5). A subcategoria Capital de poder científico busca caracterizar a apropriação 

obtida por cada agente analisado das estruturas burocráticas próprias do campo científico e 

que exerce influência nas decisões sobre a avaliação da produção científica e de projetos de 

outros pesquisadores, além da organização de eventos científicos. Essa subcategoria 

sistematiza as seguintes informações: Cargos burocráticos em instituições de pesquisa 

científica, associações/sociedades de pesquisadores; Membro de corpo editorial de 

revista/periódico científico; Revisor de produção científica em revista/periódico científico; 

Revisor de projeto de fomento à pesquisa; Participação em comitês organizadores de eventos 

científicos (ver Apêndice 6). 

Uma vez construídas as categorias, foram realizadas as análises dos 109 

currículos dos agentes selecionados. Os dados foram organizados mediante a construção de 

um “quadro dos caracteres pertinentes de um conjunto de agentes ou instituições” 

(BOURDIEU, 2010a, p. 29) em que se realizou a verificação sobre a ausência ou presença das 

propriedades enumeradas nas categorias e subcategorias em todos os agentes que constituem 

o subcampo em estudo. De posse da sistematização dos dados obtida pelos quadros dos 
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caracteres pertinentes construídos, os agentes foram posicionados no diagrama do Subcampo 

de Ensino de Ciências CTS (ver Apêndice 7) de acordo com a quantidade de Capital Global 

acumulada, isto é, considerando-se numa primeira dimensão as duas formas de capital 

científico juntas – o Capital Cultural e o Capital Social – e, considerando-se numa segunda 

dimensão, determina-se a localização de acordo com o peso relativo entre esses dois tipos de 

capitais científicos no interior do Capital Global acumulado. Os pesquisadores foram 

enumerados utilizando-se a notação P1 até P109 a fim de se evitar a identificação dos 

mesmos. O quadro construído inicialmente (Apêndice 7) é apresentado e discutido em suas 

demais variantes obtidas ao se analisar a estrutura de distribuição dos diferentes valores 

apreendidos pelas categorias. Logo, a apresentação dos diagramas e as suas respectivas 

análises e discussões são realizadas a seguir. 

 

III. 3. O Subcampo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências CTS: 

estrutura e características 

 

 

O cenário construído até aqui leva a crer que há, de fato, uma produção 

científica consistente, tanto em periódicos quanto em eventos científicos (SUTIL et. al 2008; 

MEZALIRA, 2008; ABREU; FERNANDES; MARTINS, 2009; ARAÚJO, 2009; LOPES et. 

al 2009; CORREA; ARAÙJO, 2011; CHRISPINO et. al 2013) realizados no contexto 

brasileiro, de pesquisas em ensino de ciências CTS e que vem ganhando espaço no interior do 

Campo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências. Essa produção científica, bem como 

os seus agentes produtores, vem ocupando espaços já consolidados na estrutura desse campo 

em específico, realizando tomadas posição e ação frente aos problemas que são ali 

construídos e disputados. Como uma aposta lançada sob a forma de um enfrentamento no 

campo, uma tentativa de resposta, à uma fração dos problemas que encontravam-se em 

disputa num determinado momento, as pesquisas em ensino de ciências CTS foram inseridas 

nas lutas por autoridade científica no campo das pesquisas em ensino de ciências. 

O interesse por essa parcela, relativamente dominada, da autoridade e do 

prestígio que são atribuídos ao campo científico brasileiro, reflexo da posição dominada que o 

campo das pesquisas em ensino de ciências, como um todo, ocupa nesse universo particular 

de produção científica, é responsável pelos movimentos dos agentes no campo dos problemas, 

resultando em estratégias, apostas e investimentos, mais ou menos conscientes, lançadas 
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como vias de se obter esse retorno simbólico, uma espécie de lucro, obtido sob a forma dessa 

moeda de valor no campo. Retraduzida para dentro da lógica das lutas das pesquisas em 

ensino de ciências, a illusio (interesse), enquanto forma desinteressada de comprometimento 

com os interesses do campo, adquire a configuração de uma busca pela formação científica 

ideal para o exercício da cidadania (CRUZ; ZYLBERSZTAJN, 2001; SANTOS; 

MORTIMER, 2002; AULER, 2002), cuja construção garantirá ao seu produtor a autoridade 

científica que tanto deseja. Por essa razão Bourdieu define a illusio como uma espécie de 

“interesse desinteressado” ou “interesse pelo desinteresse” (BOURDIEU, 2004a). O campo 

científico consiste nesse universo que possui a capacidade de reconhecer, premiar e, assim, 

estimular o desinteresse, que nada mais é senão uma forma bastante específica de interesse, 

que é compreendida como interessante apenas por aqueles que estão de fato comprometidos 

com as lutas por reconhecimento (e, consequentemente, por conhecimento). 

Se os desejos por reconhecimento e autoridade balizam as motivações por 

produção de conhecimento (illusio), o reconhecimento em si e o próprio conhecimento 

responsável por proporcionar o reconhecimento são, portanto, as propriedades que operam 

distinções no interior das lutas científicas e pelas quais se entra na disputa. Essa manifestação 

do capital simbólico, adquirida na estrutura de produção científica, caracteriza o capital 

científico cujo poder reside essencialmente no conhecimento e no reconhecimento entre os 

pares concorrentes. Uma forma de crédito particular fundado numa espécie de visibilidade 

invisível, pois está exclusivamente circunscrita aos limites do campo, torna-se reconhecido e, 

portanto, destacado na estrutura e hierarquia do mesmo devido a suas propriedades simbólicas 

específicas.  

O que se está denominando de Subcampo Brasileiro de Pesquisa em 

Ensino de Ciências CTS é esse espaço de produção cultural responsável pelo conhecimento e 

reconhecimento sobre as pesquisas em ensino de ciências que problematizam as dimensões 

Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS) visando promover uma “melhor” formação científica, 

tal como ela é idealizada e evidenciada sob a forma da “verdade” legítima desse subcampo. A 

verdade defendida por um subcampo em específico tende a se impor sobre a verdade de 

outros subcampos os quais partilham um mesmo espaço de produção simbólica mais amplo, 

na medida em que consegue acumular capitais simbólicos, isto é, adquirir visibilidade no 

interior do campo e destacar-se na estrutura das lutas. Os subcampos, a exemplo do que 

ocorrem com os agentes, também se posicionam hierarquicamente e são dotados de certos 

poderes simbólicos na medida em que se tornam dominantes no interior do espaço das lutas 
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com os demais subcampos. Nesse sentido, o subcampo CTS quando analisado em relação aos 

demais subcampos que atuam no Campo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências, 

ocupa uma posição relativamente dominada no ensino de ciências. Dentre os indícios que 

apontam para essa posição destacam-se a quantidade de trabalhos apresentados em eventos 

científicos, sensivelmente menor em áreas/linhas temáticas sobre o ensino de ciências CTS, 

quando comparada com outras áreas/linhas temáticas relativamente dominantes como 

“Formação de professores de Ciências” ou “História e Filosofia da Ciência na Educação em 

Ciências” (SALEM, 2012). A própria ordem com que são apresentadas as áreas/linhas 

temáticas nas “chamadas de trabalhos” de eventos científicos denuncia a hierarquia existente 

entre os diversos subcampos da pesquisa em ensino de ciências, onde a área temática 

reservada aos trabalhos em ensino de ciências CTS nunca figura entre temáticas posicionadas 

ao topo das listas. Em eventos específicos da pesquisa em ensino de biologia, o Encontro 

Nacional de Ensino de Biologia (ENEBIO), por exemplo, não há menção ao ensino de 

ciências CTS entre as áreas/linhas temáticas propostas. Outro indicativo interessante de poder 

simbólico detido por subcampos dominantes é a existência de programas de pós-graduação na 

área de Ensino da CAPES específicos em ensino de História e Filosofia das Ciências: o 

Programa de Pós-Graduação em Ensino e História de Ciências da Terra da Universidade 

Estadual de Campinas – UNICAMP (Conceito CAPES 5); o Programa de Pós-Graduação em 

Ensino, Filosofia e História das Ciências da Universidade Federal da Bahia – UFBA 

(Conceito CAPES 5); e o Programa de Pós-Graduação em Ensino, História e Filosofia das 

Ciências e Matemática da Universidade Federal do ABC – UFABC (Conceito CAPES 3). 

Estes indicativos sinalizam para certos tipos de capitais os quais os agentes que atuam na 

pesquisa em ensino de ciências CTS ainda não conseguiram acumular, o que evidencia uma 

posição relativamente dominada na estrutura das pesquisas nacionais em ensino de ciências. 

Prosseguindo com o trabalho de objetivação do Subcampo de Pesquisa em 

Ensino de Ciências CTS, foi construído um quadro representativo das posições 

momentaneamente ocupadas pelos agentes que atuam nas lutas pela definição da verdade nas 

pesquisas em ensino de ciências CTS (Figura 3). O quadro foi construído posicionando-se os 

agentes na estrutura de acordo com o capital simbólico acumulado por cada um, sendo 

localizados relacionalmente, ou seja, sempre comparado com os capitais detidos pelos demais 

agentes do subcampo. Na primeira dimensão, o eixo vertical do quadro, os agentes são 

localizados de acordo com o volume global de capital simbólico acumulado, dos dois tipos 

considerados. Na segunda dimensão, o eixo horizontal, os agentes são localizados de acordo 
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com a estrutura de seu capital acumulado, de modo que ficará posicionado mais à esquerda do 

quadro se a estrutura de seu capital privilegiar o acúmulo de capital cultural (+ capital 

cultural), ou ficará posicionado mais à direita do quadro se a estrutura de seu capital 

privilegiar o acúmulo de capital social (+ capital social). 

 

 

Figura 3: Representação das posições ocupadas pelos agentes localizados no Subcampo Brasileiro de 

Pesquisa em Ensino de Ciências CTS. 
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A estratégia de localização/posicionamento dos pesquisadores nessa 

estrutura de distribuição permitiu a identificação e diferenciação dos agentes dominantes e 

dominados no universo das pesquisas em ensino de ciências CTS. Se, por um lado, os 

currículos dos pesquisadores dominantes são caracterizados pela presença de elementos 

importantes para a produção e reprodução da estrutura das pesquisas, os currículos dos 

pesquisadores dominados são exclusivamente caracterizados pela ausência desses mesmos 

elementos quando comparados com os primeiros. 

Observando a Figura 3 é possível identificar os agentes P13 e P85 como os 

principais dominantes no subcampo. Esses agentes se distinguem basicamente pela estrutura 

do capital acumulado, isto é, o peso relativo existente entre os dois tipos de capitais, cultural e 

social, em relação ao volume total de capital acumulado. Dessa forma, o pesquisador P13, 

localizado à extrema esquerda do diagrama (+ capital cultural), possui como marca principal 

em seu currículo a produção científica, sendo também reconhecido pelos demais agentes do 

subcampo por suas contribuições à teoria de ensino de ciências CTS. O estudo bibliográfico 

recente em artigos publicados em periódicos nacionais (CHRISPINO et al. 2013) aponta que 

tal agente possui uma quantidade significativa de trabalhos (quatro trabalhos ao todo) entre os 

mais citados nas pesquisas em ensino de ciências CTS, o que sinaliza que P13 é conhecido e 

reconhecido por seus pares-concorrentes no interior do subcampo. Possui características de 

pesquisadores com tendência a acumular capital cultural no campo: desenvolve atualmente 

apenas um projeto de pesquisa, no qual atua como coordenador – o único cargo de caráter 

burocrático/administrativo que ocupa; sua trajetória mostra que não desenvolve dois ou mais 

projetos de pesquisa simultaneamente – apenas inicia um novo projeto após o encerramento 

do projeto anteriormente desenvolvido; não ocupa cargos burocráticos em periódicos 

especializados da área de ensino de ciências, instituições de fomento, instituições de ensino 

superior e participou de organização de poucos eventos científicos; apesar de não possuir uma 

lista tão numerosa de publicações, possui os trabalhos mais referenciados na área; sua 

trajetória, enquanto professor universitário, sinaliza para uma preocupação com disciplinas de 

formação de professores em CTS em nível de graduação e pós-graduação; indica em seu 

currículo uma única linha de pesquisa abordando CTS, espaço das lutas científicas onde 

realiza exclusivamente os seus investimentos; apesar de possuir trabalhos publicados em 

periódicos estrangeiros, seus artigos são exclusivamente escritos em língua portuguesa; 

realizou doutorado no Programa de Pós-Graduação em Educação: Ensino de Ciências 

Naturais da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), reconhecidamente um núcleo 
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formador de pesquisadores em ensino de ciências CTS (INVERNIZZI; FRAGA, 2007; VON-

LINSINGEN, 2007). 

O pesquisador P85, localizado mais à direita do quadro (+ capital social), 

possui como destaque em seu currículo a ocupação de cargos relativamente importantes tanto 

na estrutura universitária quanto na estrutura científica, possuindo atuação em periódicos e 

associações científicas nacionais e internacionais. Também possui um trabalho entre os mais 

citados nas pesquisas em ensino de ciências CTS, uma revisão bibliográfica ampla que 

carrega todas aquelas marcas, já citadas, das primeiras publicações em CTS no país, 

caracterizadas pelo acesso a materiais estrangeiros sobre o tema, em geral não traduzidos para 

o português, e, por isso, de acesso relativamente restrito a uma parcela dos pesquisadores do 

subcampo, o que justifica, em parte, o grande volume de citações recebidas. Essa forma de 

apropriação e reconversão de capital cultural produzido no exterior, a que se recorre dentro 

das lutas no subcampo, resulta, a depender da eficácia da conversão efetuada, na apropriação 

do poder e autoridade simbólica e do reconhecimento atribuído ao aporte teórico empregado. 

O seu currículo possui elementos que o caracterizam na estrutura por privilegiar o acumulo de 

capital social: tem participação em 7 projetos de pesquisa atualmente em andamento, sendo 

que 4 deles contam com algum tipo de apoio financeiro; atua como coordenador, também, em 

4 desses projetos de pesquisa; ocupa cargos burocráticos em diversas instituições no meio 

científico – é editor de periódicos científicos nacionais, é membro de conselhos editoriais em 

5 periódicos, nacionais e internacionais, atua como revisor elaborando pareceres de artigos 

científicos em periódicos nacionais e internacionais (num total de 14 periódicos), atua como 

revisor elaborando pareceres de concessões de financiamento a projetos de pesquisas 

científicas em 3 instituições, sendo duas delas, instituições que atuam nacionalmente; ao 

longo de sua trajetória pelo meio acadêmico sinaliza a ocupação de diversos cargos 

burocráticos – coordenador de cursos de graduação e de programas de pós-graduação e 

participação em comissões avaliativas; possui uma quantidade significativa de trabalhos 

publicados – trata-se de um Pesquisador Bolsista Produtividade do CNPq; realizou doutorado 

no programa de Pós-Graduação em Educação da UFMG, realizando um “período sanduíche” 

na University of Leeds na Inglaterra; sinaliza desenvolver suas pesquisas em 6 linhas de 

pesquisa diferentes; por meio de suas publicações sinaliza possuir uma preocupação em 

publicar artigos em periódicos estrangeiros, sobretudo os de língua inglesa. 

O resumo inicial apresentado em cada currículo, de autoria do próprio 

pesquisador, também é um bom indicador sobre qual tipo de capital se é dado privilégio ao 
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acúmulo e sobre o qual se concentram parte significativa das estratégias de posicionamento e 

investimento no interior das lutas no subcampo. Por ser uma das primeiras informações a 

serem visualizadas durante o processo de busca do currículo, estando ele disponível para 

leitura na página virtual de buscas antes mesmo da visualização do currículo por completo, e, 

ainda, pelo fato do pesquisador possuir total liberdade para a sua redação, dentro de um limite 

pré-estabelecido de 4000 caracteres, o resumo apresenta os elementos que cada pesquisador 

valoriza sobre si mesmo, e pelos quais deseja ser conhecido e reconhecido. Em geral, 

pesquisadores localizados à esquerda do quadro da Figura 3 (+ capital cultural), tendem a 

redigirem resumos mais curtos, destacando-se a trajetória acadêmica, a instituição de ensino 

superior a qual está vinculado atualmente e informações sobre as temáticas de pesquisa em 

que atua. Por sua vez, pesquisadores localizados à direita do quadro (+ capital social), tendem 

a redigirem resumos mais longos, além de destacarem sua trajetória acadêmica e a instituição 

de ensino superior em que atuam, fazem referências aos cargos burocráticos importantes que 

ocupam no momento e, em alguns casos, a cargos de destaque ocupados no passado. 

Os agentes dominantes estão amplamente comprometidos com a “ciência 

normal” (adotando-se, por empréstimo, essa noção kuhniana) praticada num determinado 

momento, que eles próprios fazem parte e contribuíram de forma definitiva para a sua 

consolidação. São agentes que, por serem percebidos e reconhecidos como pontos de 

referência no interior do campo, possuem maior capacidade de deformação do espaço à sua 

volta e, portanto, as suas tomadas de decisão são observadas e exercem influência sobre todo 

o campo. Aqueles que, de alguma forma, desejam entrar e participar do jogo e, talvez, a 

depender do seu nível de sucesso nas lutas travadas e nas formas de lutar escolhidas, ter 

algum tipo de sucesso, são impelidos a se posicionarem, conscientes disso ou não, em relação 

a esses pontos de referência dominantes no campo. 

A conquista de autonomia, como produto do fortalecimento de uma 

definição específica do que pode ser considerada legítima pesquisa em ensino de ciências 

CTS gera uma relativa especialização das pesquisas, que se renovam constantemente através 

de revoluções simbólicas operadas pelos seus agentes. As revoluções simbólicas, sendo tanto 

como o resultado quanto o incentivo à especialização das pesquisas, restringindo-as aos seus 

próprios produtores, tem como produto mais eficaz a instauração, nas suas estruturas objetivas 

e incorporadas, de uma lógica própria de funcionamento. A instauração dessa lógica própria 

de funcionamento traz exigências específicas para a atuação legítima e reconhecida dos 

pesquisadores-agentes no espaço das lutas e possui como efeito prático mais evidente a 
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necessidade de um trabalho mais amplo e custoso de formação científica, um processo de 

enculturação da illusio e das formas de lutar especializadas, que começam a atuar mais 

intensamente sobre as disputas científicas. Dito de outra forma, isso quer dizer que o habitus 

necessário para se dar valor ao jogo e, mais importante ainda, saber jogar corretamente o jogo, 

tendo em mente o objetivo de ganhar os seus proveitos simbólicos, torna-se cada vez mais 

complexo de se constituir e, sobretudo, de se atualizar, na medida que as próprias regras do 

jogo estão, a todo momento, postas em jogo, sendo constantemente transformadas e 

atualizadas.  

O Subcampo de Pesquisa em Ensino de Ciências CTS consiste, portanto, 

em um espaço de hierarquias em que cada um dos agentes elabora estratégias que – nem 

sempre conscientes e pensadas, apesar de que, pela ação de um senso prático formado no e 

pelo campo em suas disputas anteriores, possam parecer lúcidas e calculadas – tem o objetivo 

de melhor posicionar o agente nesse espaço das (o)posições. Essa espécie particular de 

disputa social que é a luta científica, que opõe agentes desigualmente dotados de recursos 

simbólico, possui como fundamental a acumulação de uma forma específica de capital, o 

reconhecimento, associado à construção de uma reputação pelo prestígio conquistado, 

possuindo uma lógica específica de acumulação de capital simbólico baseado no 

conhecimento e no reconhecimento (BOURDIEU, 2010c). 

O que está em jogo é a capacidade de impor “verdades” ao subcampo e todo 

o reconhecimento necessário para impô-las e adquirido por conseguir, de fato, impô-las. Ou 

seja, as estratégias e os recursos mobilizados por um dado agente do campo irão depender da 

posição ocupada por ele em um determinado momento, o que equivale dizer que tais 

estratégias estão intimamente ligadas ao volume e estrutura do capital simbólico detido por 

esse agente num dado momento, que é investido como uma forma de crédito dentro da lógica 

própria do campo, com a intenção de se obter um maior volume de capital e, portanto, 

ascender na estrutura. 

Todo esse processo de lutas e investimentos, que nada mais são do que 

verdadeiras apostas realizadas, enquanto produto dessa forma de senso prático do jogo 

científico impregnado na mente e no corpo do pesquisador, é capaz de instaurar uma 

revolução simbólica na medida em que consegue alterar significativamente o quadro dos 

valores culturais que se encontram em disputa naquele momento em particular. O esboço do 

quadro teórico CTS desse subcampo, apresenta um espaço teórico em que cada pesquisador se 

situa, de forma consciente ou inconsciente, e se posiciona, isto é, toma partido nos problemas 
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enfrentados no subcampo, dentro de um universo das posições cientificamente pertinentes que 

se apresentam a cada um deles em um determinado momento e, ainda, são capazes de realizar 

seus investimentos e apostas de acordo com a visão do jogo que possuem naquele instante. 

Esse espaço teórico CTS, que também é um espaço das tomadas de posição científicas e 

epistemológicas, constante e profundamente associada a, e orientadora das práticas, são 

geradoras da significação social que os próprios agentes fazem sobre os problemas que 

consideram importantes e sobre a forma com que lidam com eles. 

Explicitar o quadro teórico atual no subcampo CTS equivale, de certa 

forma, a construir o espaço dos pontos de vista, teóricos e epistemológicos, que se impõem 

objetivamente aos pesquisadores pelas obras produzidas por eles próprios e se impõe 

inconscientemente nas tomadas de posição que são levados a realizar. Desse modo, os 

currículos dos pesquisadores foram analisados de modo a tentar identificar quais são os 

principais conceitos em que residem os investimentos e apostas realizadas no subcampo. O 

levantamento foi realizado observando-se as informações disponibilizadas nos resumos dos 

currículos, nas descrições de projetos de pesquisa em andamento e, caso não houvesse 

menções às pesquisas CTS nesses itens, na produção científica. 

Os conceitos apreendidos dos 109 currículos analisados foram distribuídos 

na hierarquia construída anteriormente (Figura 3), fixando os conceitos sinalizados por cada 

pesquisador à sua respectiva posição ocupada no subcampo. O quadro obtido e apresentado na 

Figura 4 representa uma espécie de hierarquia conceitual vigente no Subcampo de Pesquisa 

em Ensino de Ciências CTS, e uma caracterização geral do espaço das escolhas 

epistemológicas e práticas que encontram-se em disputa atualmente no campo. 

Dessa forma, quadro da Figura 4 evidencia aquilo que já havia sido 

sinalizado anteriormente: a própria sigla que caracteriza as pesquisas consiste em um dos 

objetos em disputa no subcampo. De fato, o formato da sigla não é uma unanimidade, apesar 

da sigla CTSA ainda não ser empregada pela maioria dos pesquisadores do subcampo, a 

estrutura de distribuição dos conceitos indica uma incidência maior na parte inferior do 

quadro, sinalizando que se trata de uma estratégia característica de alguns grupos dominados. 

Por sua vez, os pesquisadores que não fazem diferenciação dos usos das duas siglas, estão 

sinalizados no diagrama como CTS/CTSA.  
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Figura 4: Representação hierárquica das posições epistemológicas e práticas em disputa atualmente 

no Subcampo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências CTS. 
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A ausência de pesquisadores que utilizam a sigla CTSA em regiões 

próximas ao topo do quadro denuncia que a sua posição no espaço das lutas e dos 

investimentos é relativamente dominada quando comparada à sigla CTS. Dentre os 

pesquisadores mais próximos das posições dominantes que empregam exclusivamente a sigla 

CTSA em seus currículos encontram-se os pesquisadores P29 e P100, posicionados em lados 

distintos do quadro de distribuição de capitais simbólicos. O pesquisador P29 desenvolve 

estudos relacionados às discussões CTSA e realiza seus investimentos e apostas sobre 

conceitos como “questões sociocientíficas”, “estudos interdisciplinares”, “temas de interesse 

socioambiental” e “produção de material didático”. Por sua vez, o pesquisador P100 aparenta 

estar preocupado com a promoção daquilo que denomina de “educação/alfabetização 

científica”, cujo desenvolvimento dos estudos está orientado ao mapeamento e discussão de 

“percepções CTSA de alunos e professores” e de “currículos”. A distinção entre as formas de 

investimento “produção de material didático” (P29) e “currículos” (P100) pode sinalizar para 

objetivos diferentes sobre a pesquisa desenvolvida: enquanto “material didático” sinaliza uma 

preocupação para a produção de instrumentos que auxiliem a prática de professores para o 

ensino de ciências CTSA, o “currículo” sinaliza para uma preocupação mais geral, genérica, e 

normativa de como deveria ser/fazer o ensino de ciências CTSA. 

O quadro apresentado na Figura 4 permite sinalizar alguns conceitos 

importantes que parecem estar se consolidando no subcampo. No topo do quadro destacam-se 

as oposições “alfabetização científico-tecnológica”/“letramento científico e tecnológico”, 

sustentados pelos agentes P13 e P85, respectivamente, que aparentam produzir um dos 

embates mais evidentes no interior do subcampo, cujos efeitos podem ser notados ao longo do 

espaço caracterizado. Se por um lado o conceito de “alfabetização científica” aparenta estar 

disseminado por uma maior extensão do quadro das lutas teóricas, por outro, temos uma 

presença relevante do conceito “questões sociocientíficas”. Evidentemente, uma análise mais 

profunda se torna necessária para a construção de inferências mais profundas e significativas, 

entretanto os elementos presentes nos currículos dos pesquisadores sinalizam para certa 

dominação dos conceitos “alfabetização científica” e “questões sociocientíficas” no cenário 

teórico/epistemológico das lutas no subcampo CTS. Nesse cenário das lutas teóricas, a 

oposição entre os agentes P13 e P85 se dá em elementos basilares das categorias de percepção 

do subcampo, isto é, as disputas giram em torno dos sistemas de classificação da 

denominação dominante do modelo de educação científica mais apropriado para um ensino 

em CTS: enquanto o pesquisador P13 adota e defende o termo “Alfabetização Científico-
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Tecnológica”, apoiando-se nas teorias de Paulo Freire, o pesquisador P85 propõe a 

denominação “Letramento Científico e Tecnológico”, inspirada no termo, em língua inglesa, 

“Technological-Scientific Literacy”. P13 e P85 definem, respectivamente, as suas posições da 

seguinte forma: 

 

No entender de Freire, a alfabetização não pode se configurar como um 

jogo mecânico de juntar letras. Alfabetizar muito mais do que ler palavras, 

deve propiciar a “leitura do mundo”. Leitura da palavra e “leitura do 

mundo” devem ser consideradas numa perspectiva dialética. Alfabetizar não 

é apenas repetir palavras, mas dizer a sua palavra. Contemporaneamente, 

cada vez mais, a dinâmica social está relacionada aos avanços no campo 

científico e tecnológico. Nesse sentido, consideramos que uma reinvenção 

da concepção freiriana deve incluir uma compreensão crítica sobre as 

interações entre Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS), dimensão 

fundamental para essa “leitura do mundo” contemporâneo. [...] Em síntese, 

concebemos ACT ampliada como a busca da compreensão sobre as 

interações entre Ciência-Tecnologia-Sociedade. Em outros termos, o ensino 

de conceitos associado ao desvelamento de mitos vinculados à CT. Por sua 

vez, tal aspecto remete à discussão sobre a dinâmica de produção e 

apropriação do conhecimento científico-tecnológico (Extraído do texto T13 

do pesquisador P13, p. 8-10). 

 

O significado que estamos adotando para letramento científico e tecnológico 

se aproxima daquele usado por Soares [...], que opta por usar esse termo e 

não a palavra alfabetização. Segundo Soares, o termo letramento vem sendo 

usado em Educação e nas Ciências Linguísticas com o significado de 

“estado ou condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva e 

exerce práticas sociais que usam a escrita” [...], enquanto o termo 

alfabetização tem sido empregado com o sentido mais restritivo de ação de 

ensinar a ler e a escrever. [...] Já o letramento em ciência e tecnologia seria 

o estado ou condição de quem não apenas reconhece a linguagem científica 

e entende alguns de seus princípios básicos, mas cultiva e exerce práticas 

sociais que usam o conhecimento científico e tecnológico (Extraído do texto 

T85 do pesquisador P85, p. 38-39). 

 

 

Dentre outros objetos de investimentos realizados pelos agentes no 

subcampo destacam-se, ainda, “questões socioambientais”, “currículos”, “material didático” e 

“formação de professores” como preocupações mais amplas e frequentemente sinalizadas nos 

currículos analisado. Se por um lado o Subcampo de Pesquisa em Ensino de Ciências CTS 

consiste em um espaço de hierarquias conceituais em permanente oposição como efeito das 

lutas pela produção cultural de espaço, por outro lado, há as disputas que ocorrem no plano 

burocrático, no interior das instituições consolidadas do campo científico brasileiro, do meio 

acadêmico e em estruturas institucionalizadas do próprio Campo Brasileiro de Pesquisa em 

Ensino de Ciências, essencialmente marcadas pela acumulação de capital social. 
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Figura 5: Representação da distribuição de cargos burocráticos ocupados pelos agentes do Subcampo 

Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências CTS. 
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Para a análise da estrutura de acumulação do capital social dos agentes 

posicionados no subcampo CTS foi realizado um mapeamento dos cargos burocráticos 

indicados em cada um dos 109 currículos analisados. As características dos cargos ocupados 

foram distribuídas na hierarquia construída, fixando-as nas regiões da respectiva posição 

ocupada pelo pesquisador que a detém. O quadro obtido, apresentado na Figura 5, representa 

uma espécie de hierarquia relacionada à acumulação de capital social no Subcampo de 

Pesquisa em Ensino de Ciências CTS, e uma caracterização geral do espaço dos cargos de 

poder acadêmico e científico ocupados na estrutura. 

Dessa forma, quadro da Figura 5 evidencia uma acumulação significativa de 

cargos burocráticos no lado direito (+ capital social), cujos agentes dominantes ostentam, 

como uma marca distintiva da região, a posição de Pesquisadores Bolsistas Produtividade do 

CNPq. De modo geral, os agentes localizados naquela região atuam em conselhos editoriais e 

como revisores de artigos em periódicos científicos nacionais e internacionais (em mais de 5 

periódicos); possuem participação, atual ou sinalizada em parte de sua trajetória, em 

associações científicas nacionais e internacionais (em alguns poucos casos); atuam em 

instituições financiadoras de pesquisas científicas elaborando pareceres sobre projetos e 

tendem a possuir projetos de pesquisa financiados em uma frequência maior quando 

comparados com agentes que priorizam o acumulo de capital cultural; possuem mais 

frequentemente em sua trajetória a atuação em cargos de coordenação em cursos de graduação 

e programas de pós-graduação. 

Outros locais de atuação característica de agentes que tendem a acumular o 

capital social são as associações e sociedades científicas nacionais e internacionais, tais como 

a Associação Ibero-Americana Ciência-Tecnologia-Sociedade na Educação em Ciências 

(AIA-CTS), a Sociedade Brasileira de Química (SBQ), a Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED); e em alguns casos até mesmo em associações 

que não envolvem atividades científicas como a Associação de Leitura do Brasil (ALB). 

Dessa forma, para os agentes posicionado mais à direita do quadro da Figura 

5 (+ capital social), há uma relativa progressão em relação ao âmbito de atuação. Nas regiões 

mais próximas à base do quadro, o capital social acumulado tende a estar ligado a cargos 

burocráticos de atuação mais local, isto é, cargos em departamentos, institutos ou faculdades, 

sejam em posições de coordenação de cursos de graduação ou em comissões de avaliação 

acadêmica restritos a determinadas unidades no interior de universidades. À medida em que 

são observadas as propriedades de pesquisadores posicionados mais acima na estrutura, nota-
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se que o capital social acumulado tende a estar ligado, também, a cargos burocráticos de 

atuação, administração ou avaliação universitária tais como em reitorias, por exemplo. No 

campo científico mais especificamente, os agentes tendem a atuarem em instituições 

financiadoras de pesquisas científicas e em conselhos editoriais de periódicos. 

Em relação a cargos em periódicos científicos os pesquisadores que 

acumulam predominantemente capital social tendem a atuar em periódicos classificados como 

A1 e A2 no WEBQUALIS da CAPES, à medida em que se posicionam em locais mais 

privilegiados na estrutura. Por sua vez, os pesquisadores dominantes localizados no lado 

esquerdo do quadro (+ capital cultural) tendem a se comprometerem com uma quantidade 

sensivelmente menor de periódicos, geralmente classificados como B1 no WEBQUALIS da 

CAPES, atuando exclusivamente como membros de conselhos editoriais. Ao se analisar 

posições mais dominadas na estrutura do subcampo, os agentes localizados nessas regiões 

tendem a possuir a sua atuação em periódicos restringidas apenas a revisores/avaliadores de 

artigos submetidos à publicação (à exceção de alguns poucos casos sinalizados no quadro).  

Os Pesquisadores Bolsistas Produtividade do CNPq que atuam no 

subcampo em questão (P9, P21, P30, P31, P42, P47, P55 e P108) possuem currículos 

extensos e bastante detalhados. A sinalização do tipo de bolsa é uma marca distintiva, de 

relativo peso simbólico no interior do campo científico brasileiro, sendo uma das primeiras 

informações destacadas no currículo, logo abaixo do nome do pesquisador – notadamente a 

propriedade mais importante em um jogo científico cuja principal aposta consiste em “fazer 

um nome próprio” conhecido e reconhecido no campo (BOURDIEU, 2011a). São 

caracterizados por uma trajetória marcadamente institucional, possuindo, assim, ampla 

influência nas estruturas objetivadas do subcampo CTS. Possuem uma vasta produção 

científica, geralmente em várias linhas de pesquisas, mas com peso simbólico nas lutas 

relativamente menor, como sinaliza o levantamento, já citado, realizado por Chrispino et al. 

(2013), em que apenas trabalhos de dois desses pesquisadores, P9 e P85 (um trabalho cada), 

encontram-se entre os mais citados pelas pesquisas CTS publicadas no país. 

Entre os pesquisadores dominantes, destaca-se o P31 como um dos agentes 

mais capitalizados em termos de acúmulo de capital social. Dentre os cargos burocráticos 

importantes que ocupa há o cargo de presidente nacional de uma associação científica; o de 

coordenador de dois programas de pós-graduação; a participação em projetos de pesquisa 

internacionais; é editor de periódico científico classificados como A1 no WEBQUALIS da 

CAPES, além de atuar em conselhos editoriais de mais 5 periódicos e como revisor em 15 
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periódicos; e atua em 3 instituições financiadoras de pesquisas científicas elaborando 

pareceres sobre projetos. Em sua trajetória, destacam-se, ainda, a ocupação de cargos de 

Subsecretário de Educação municipal e estadual em dois Estados diferentes e Secretário 

Municipal de Cultura, cargos de direção no Centro de Ciências do Rio de Janeiro e de pró-

reitor da Diretoria de Gestão Estratégica no Centro Federal de Educação Tecnológica Celso 

Suckow da Fonseca do Rio de Janeiro (CEFET/RJ). 

Com efeito, o capital social consiste nessa forma de poder simbólico que 

extrai a sua força exclusivamente das instituições, consolidadas ou em construção e em busca 

de legitimidade, que conferem certa inércia àquilo que é valorizado no campo em que exerce 

seus efeitos mais diretamente, e cujo poder dotado aos cargos burocráticos ocupados está 

diretamente relacionado ao prestígio e legitimidade detidos pela instituição e pelas relações 

sociais que esse mesmo prestígio e legitimidade favorecem e/ou estabelecem. Em outras 

palavras, o capital social terá maior capacidade de deformação do campo ao seu redor quanto 

maior for a autoridade legitimamente detida pela instituição ao qual ele está vinculado. As 

instituições, por serem estruturas amplamente comprometidas com os valores estabelecidos e 

que estão a todo momento em jogo, tendem a atuarem mais no sentido de conservação do que 

de transformação tanto dos valores quanto das estruturas que encontram-se em jogo. Desse 

modo, as transformações na estrutura das lutas científicas tendem a ocorrer a partir da 

apropriação dessas mesmas estruturas que garantem a conservação temporal dos valores do 

campo, o que indica que o poder simbólico acumulado por determinado subcampo, no caso 

aqui analisado o Subcampo de Pesquisa em Ensino de Ciências CTS, está diretamente 

ligado ao poder que seus agentes possuem sobre a estrutura instituída, e a capacidade de fazer 

essa mesma estrutura jogar a seu favor. É desse modo que surgem as alterações nas 

“áreas/linhas temáticas” em eventos científicos e a dedicação de espaços especiais a temáticas 

específicas de pesquisas em periódicos científicos. O que não quer dizer que transformações 

estruturais não sejam possíveis de ocorrer pela via do capital cultural, entretanto esse tipo de 

transformação tende a ocorrer de forma mais lenta e depende profundamente da capacidade de 

impacto com que os novos valores são capazes de “agredir” a cultura dominante e a forma 

com que consegue construir a legitimidade dessas “agressões”. 

Os capitais sociais que estão em disputa no Subcampo de Pesquisa em 

Ensino de Ciências CTS são aqueles mesmos que também estão em disputa em outros 

campos mais amplos, tais como o Campo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências, o 

campo científico brasileiro, o campo universitário brasileiro, etc. Esse tipo de sinalização 
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contribui para a construção da representação e caracterização do microcosmo de produção e 

reprodução das pesquisas em ensino de ciências CTS como um subcampo de produção 

cultural uma vez que não há, ainda, nenhuma construção de estruturas próprias específicas 

orientadas para a conservação dos valores desse tipo de pesquisa. Algo que, por exemplo, já é 

ensaiado por outros subcampos que atuam na pesquisa em ensino de ciências, como sinalizam 

a existência de programas de pós-graduação na área de Ensino da CAPES, já citados aqui, 

específicos em ensino de História e Filosofia das Ciências tais como o Programa de Pós-

Graduação em Ensino e História de Ciências da Terra da UNICAMP, o Programa de Pós-

Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências da UFBA e o Programa de Pós-

Graduação em Ensino, História e Filosofia das Ciências e Matemática da UFABC.  

Outra forma de manifestação de capital social que é, relativamente, melhor 

distribuída entre os pesquisadores do subcampo CTS dotados de um mesmo volume de capital 

global, consiste na participação de bancas de avaliação de teses e dissertações. Esse poder 

simbólico associado a uma forma de autoridade socialmente instituída para avaliar 

legitimamente produtos simbólicos produzidos no campo e permitir o acesso à luta científica e 

os seus lucros simbólicos, cuja obtenção do título acadêmico confere ao atuar como um 

mecanismo de entrada em determinado campo científico (BOURDIEU, 1983). 

O quadro da Figura 6 expõe uma representação da distribuição dos acessos a 

participações em bancas de teses e dissertações pelos agentes do Subcampo Brasileiro de 

Pesquisa em Ensino de Ciências CTS de forma mais detalhada do que já havia sido 

sinalizado na Figura 4. As siglas no quadro representam as instituições de ensino superior que 

o pesquisador atua e a informação entre parênteses sinaliza nível de avaliação do programa de 

pós-graduação em que o pesquisador atua segundo a avaliação realizada pela área de Ensino 

da CAPES.  

O quadro da Figura 7, por sua vez, expõe uma representação da distribuição 

de orientações de doutorados e mestrados que se tornam acessíveis aos agentes do Subcampo 

Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências CTS. Novamente, as siglas no quadro 

representam as instituições de ensino superior que o pesquisador atua e a informação entre 

parênteses sinaliza nível de avaliação do programa de pós-graduação em que o pesquisador 

atua segundo a avaliação realizada pela área de Ensino da CAPES. 
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Figura 6: Representação da distribuição de acesso a participação em bancas de teses e dissertações 

pelos agentes do Subcampo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências CTS. 
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Figura 7: Representação da distribuição de acesso a orientações de doutorados e mestrados realizadas 

pelos agentes do Subcampo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências CTSxiv. 

                                                           
xiv Uma versão mais detalhada deste quadro está disponível no Apêndice 8. 
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Ambos os quadros, das Figuras 6 e 7, sinalizam que o acesso tanto a bancas 

de avaliação de dissertações e teses quanto o acesso a orientações em nível de mestrado e 

doutorado ocorrem progressivamente, à medida em que se conquista uma posição mais 

privilegiada na estrutura. Por serem baseadas em alguma forma de relação social, as 

participações em bancas de avaliação de dissertações e teses tendem a ocorrerem mais cedo 

na estrutura, isto é, quando o agente ainda ocupa posições não tão privilegiadas do subcampo 

CTS. As orientações em nível de mestrado e, principalmente, doutorado são relativamente 

mais restritas uma vez que dependem da inserção do pesquisador em programas de pós-

graduação que tenham acesso a esse tipo de capital cultural (segundo o sistema de avaliação 

realizado pela CAPES o programa de pós-graduação deve ter no mínimo Conceito 4 para ter 

um curso de doutorado reconhecido). Isso significa que o acesso a programas de pós-

graduação e, consequentemente, a orientações em nível de doutorado, estão associados a uma 

forma de aquisição, acumulo e renovação de capital cultural, amplamente necessários, devido 

aos mecanismos de avaliação impostos pela CAPES, para manter essa pós-graduação e as 

suas orientações ativas e legitimamente atuantes no campo. 

Nesse contexto, o pesquisador P36, apesar de não desenvolver pesquisas 

próprias em ensino de ciências CTS, destaca-se na estrutura do subcampo por ter orientado as 

teses de doutorado em ensino de ciências CTS dos pesquisadores P13, P28, P45 e P64, além 

de ter participado das bancas avaliadora das teses de doutorados dos pesquisadores P1, P17, 

P23, P94, P80, P73 e P85. Logo, o pesquisador P36 possui participação na consolidação de 

importantes pesquisas CTS e possui legitimidade reconhecida para avaliar diversas pesquisas 

realizadas pelos agentes do subcampo. Ele teve alguma forma de participação na formação 

acadêmica de dois dos principais pesquisadores do subcampo, P13, em que participou como 

orientador, e P85, em que participou da banca de avaliação da tese de doutorado, 

contribuindo, assim, para a construção de grande parte do capital cultural dominante nas 

pesquisas em ensino de ciências CTS. P36 ainda possui duas produções realizadas em 

parceria com o pesquisador P13, como resultado da pesquisa de doutorado deste, entre os 

referenciais CTS mais citados pelos artigos publicados nas revistas nacionais como sinaliza o 

levantamento, já citado, realizado por Chrispino et al. (2013). 

O quadro da Figura 7 evidencia, também, uma forma de hierarquia das 

instituições e programas de pós-graduação responsáveis pela formação de pesquisadores em 

ensino de ciências CTS. Além das formas de classificação oficiais, promovidas por 

instituições oficialmente reconhecidas e cuja finalidade seja essencialmente operar essa 
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classificação oficial, ela própria responsável por boa parte das distribuições de capital no 

campo científico brasileiro e, consequentemente, por orientar, também, boa parte das 

estratégias de aquisições de capital nessa estrutura, consegue destacar algumas instituições 

que se sobressaem mais especificamente no espaço das lutas simbólicas no subcampo CTS.  

Nesse contexto, a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) destaca-

se entre os dominantes na estrutura do subcampo, sendo uma das instituições predominantes à 

esquerda do quadro da Figura 7 (+ capital cultural), como um núcleo de produção científica e 

formação de pesquisadores em ensino de ciências CTS, sendo a instituição em que atuam dez 

pesquisadores (P4, P10, P17, P30, P33, P36, P76, P95, P105 e P109). Um pouco mais 

abaixo no quadro, a Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL) também destaca-se no 

subcampo CTS, também relativamente posicionada mais à esquerda do quadro da Figura 7 (+ 

capital cultural), onde atuam seis pesquisadores (P6, P11, P44, P48, P54 e P103). Entre as 

instituições relativamente dominadas, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

(UTFPR) emerge como uma instituição com um núcleo de produção científica e formação de 

pesquisadores em ensino de ciências CTS, onde atuam seis pesquisadores (P3, P50, P73, P83, 

P90 e P94). 

O quadro da Figura 7 permite, ainda, sinalizar uma grande concentração de 

pesquisadores em determinadas regiões geográficas do país. Nas regiões com maior 

concentração de pesquisadores aproximadamente 45% dos pesquisadores do subcampo CTS 

atuam em instituições localizadas na região sudeste, 27% atuam em instituições localizadas na 

região sul e 16% em instituições localizadas na região nordeste. As regiões centro-oeste e 

norte estão representadas no subcampo com, respectivamente, 5% e 3% dos pesquisadores.  

Outra característica importante a ser destacada consiste na origem e 

formação acadêmica dos agentes posicionados nessa estrutura. O quadro da Figura 8, expõe 

uma representação que destaca os cursos de graduação na origem da formação acadêmica dos 

agentes do Subcampo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências CTS e por quais 

instituições de pós-graduação (apenas doutorado) consolidando a suas formações enquanto 

pesquisadores reconhecidos e autorizados a participarem legitimamente das lutas científicas. 

Os agentes que estão sinalizados no quadro apenas com o nome do curso de graduação de 

origem da formação acadêmica não cursaram seus doutorados em programas de pós-

graduação em educação ou em ensino de ciências. Os agentes que estão sinalizados no quadro 

apenas com traços (------) não informaram em seus currículos o nome do curso de graduação 

de origem da sua formação acadêmica. 
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Figura 8: Representação da origem acadêmica dos agentes do Subcampo Brasileiro de Pesquisa em 

Ensino de Ciências CTS. 

 

Dos pesquisadores em atividade no subcampo CTS, aproximadamente 37% 

possuem formação acadêmica inicial em Física, 23% possuem formação acadêmica inicial em 
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Química, 18% possuem formação em Ciências Biológicas e 6% em algum tipo de Engenharia. 

Os demais pesquisadores possuem formação acadêmica inicial em variados cursos como 

Matemática, Jornalismo, Direito, Nutrição, Ecologia, Filosofia, Ciências Sociais e Pedagogia.  

Apesar de haver predominantemente pesquisadores provenientes de cursos 

de graduação nas ciências básicas (Física, Química e Biologia), não sendo, necessariamente 

cursos de licenciatura, a presença de pesquisadores provenientes de outras áreas do 

conhecimento evidencia essa característica interdisciplinar presente nas pesquisas 

desenvolvidas no subcampo CTS. De alguma forma, a dinâmica do enfrentamento dos 

problemas educacionais em ciências propostos pelas pesquisas CTS se mostraram atraentes e 

interessantes para o investimento desses agentes, cuja origem acadêmica não está relacionada 

ao ensino de ciências diretamente, mas que realizaram determinadas conversões, ao longo de 

suas trajetórias de formação enquanto pesquisadores ou na própria atuação pratica em suas 

próprias pesquisas, migrando para as pesquisas em ensino de ciências CTS. 

E, por fim, quanto às instituições responsáveis por formar estes 

pesquisadores em cursos de doutorado, novamente a Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC) destaca-se por ter atuado na formação de cerca de 17% dos pesquisadores. Desses, a 

UFSC participou da formação dos pesquisadores P13, P17, P33 e P105, localizados entre os 

dominantes no subcampo CTS. A Universidade de São Paulo (USP) atuou na formação de 

aproximadamente 15% dos pesquisadores do subcampo CTS, incluindo P36, P10 e P42 

localizados entre os agentes relativamente dominantes na estrutura, e a Universidade Estadual 

de Campinas (UNICAMP) responsável pela formação de 12% dos pesquisadores, e entre eles 

os pesquisadores P9 e P30, também dominantes. 

 

III. 4. Considerações finais: pode-se falar em Campo Brasileiro de Pesquisa 

em Ensino de Ciências CTS? 

 

  

A problematização das estruturas responsáveis pelas pesquisas em ensino de 

ciências CTS no Brasil auxiliado pela noção de campo de Pierre Bourdieu, teve a intenção de 

desvelar algumas características importantes que atuam nessa produção simbólica específica 

que está a ser produzida. O que aqui se denominou de Subcampo Brasileiro de Pesquisa em 

Ensino de Ciências CTS consiste em um espaço hierarquizado constituído por pesquisadores 
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e instituições que realizam apostas e investimentos no Campo Brasileiro de Pesquisa em 

Ensino de Ciências, por meio das pesquisas em ensino de ciências CTS. A elaboração das 

categorias de análise – os capitais simbólicos que são continuamente disputados, distribuídos 

e redistribuídos na dinâmica das lutas entre os agentes/instituições localizados nesse 

subcampo – teve a intenção de evidenciar a estruturação de um espaço social particular, 

atualmente em construção e em consolidação no interior do universo das pesquisas em ensino 

de ciências, por meio de um longo processo de diferenciação e especialização responsável 

pela instauração de um reconhecimento mútuo dos pesquisadores em ensino de ciências CTS. 

Essa especialização e diferenciação das pesquisas CTS, que constituem a essência das 

revoluções simbólicas instituídas no decorrer do tempo, delineiam-se em direção a 

instauração desse reconhecimento mútuo, reforçando-o nas estruturas de produção das 

pesquisas em ensino de ciências, tornando-se catalizadores de lutas específicas que tendem a 

fechar sobre si e seus agentes produtores. Assim, tem início a estruturação desse Subcampo 

Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências CTS que atua apropriando-se das estruturas 

institucionais (objetivas) e incorporadas (habitus) do Campo Brasileiro de Pesquisa em 

Ensino de Ciências para operar a distribuição de seus produtos e de seus valores, 

estabelecendo conhecimentos, reconhecimentos e autoridades sobre as pesquisas em ensino de 

ciências CTS no país. 

Contudo, a questão sobre a possibilidade de se falar em Subcampo 

Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências CTS, isto é, sobre o reconhecimento social da 

existência da produção das pesquisas em ensino de ciências como um subcampo, assim como 

no capítulo anterior, também é carregado de uma relativa arbitrariedade intrínseca. A 

arbitrariedade reside justamente no estabelecimento do ponto em que pode-se dizer que um 

determinado espaço de produção cultural pode ser considerado um campo. Afinal, a decisão 

sobre quais elementos são necessários arregimentar para que determinado espaço seja 

considerado um campo (ou subcampo) é uma relação de poder, e está intimamente associada 

aos capitais simbólicos acumulados por aqueles que a fazem. Logo, a definição da existência 

ou não de um determinado campo é um problema político-científico e o reconhecimento 

legítimo sobre ele somente é adquirida a partir do momento em que seus agentes se tornam 

capazes de inculcar nas representações dominantes do espaço social uma representação de si 

próprios, tão ajustada quanto possível for à percepção que possuem de sua própria função e 

importância neste mesmo espaço. 
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No intuito de tentar dar encaminhamento a esse problema, a análise aqui 

apresentada consiste em um trabalho e um investimento político-científico na medida em que 

tenta contribuir para a deformação das estruturas do Campo Brasileiro de Pesquisa em 

Ensino de Ciências ao passo em que busca contribuir para a construção, consolidação e 

legitimação da representação social da produção de pesquisas em ensino de ciências CTS e de 

seus pesquisadores nesse espaço. 

Nesse sentido, retomando as perguntas de investigação inicialmente feitas, 

“Quais elementos que emergem do contexto de produção e legitimação das pesquisas em 

ensino de ciências CTS no Brasil consistem em capitais simbólicos apreciados pelos 

pesquisadores que nele estão inseridos? Qual a estrutura deste capital? Como ele se 

distribui atualmente entre os pesquisadores que interveem nessa produção?”, as categorias 

de análise discutidas permitiram trazer à tona algumas propriedade presentes nas pesquisas 

em ensino de ciências CTS que possibilitaram caracterizá-la como um Subcampo Brasileiro 

de Pesquisa em Ensino de Ciências CTS.  

O esforço de objetivação aqui realizado teve a intenção de elaborar uma 

caracterização para esse universo determinado ao mesmo tempo em que procurou realizar um 

exercício de reflexividade – buscando romper com as análises internalistas, aquelas que 

tentam apreender as pesquisas em ensino de ciências em CTS somente por meio de sua 

produção textual e que têm dominado os raros trabalhos que se ocupam dessa problemática –, 

que possa ser usado como objeto de conhecimento e de questionamento sobre o subcampo em 

si, ao identificar estruturas objetivas e incorporadas, relações de força estabelecidas e algumas 

“verdades” consolidadas. 

O emprego da noção de campo desenvolvida por Pierre Bourdieu contribuiu 

significativamente para a construção desse entendimento uma vez que ela impõe ao 

pesquisador uma série de exigências e questionamentos a serem feitos contra a realidade que 

se está apreendendo. Logo, a construção do objeto de pesquisa, o Subcampo Brasileiro de 

Pesquisa em Ensino de Ciências CTS, impôs à investigação perguntas como: o que está em 

jogo?; por que se joga, isto é, quais os interesses relacionados ao jogo e a quem joga?; qual 

o universo das propriedades almejadas, buscadas e disputadas?; de que forma essas 

propriedades são distribuídas, redistribuídas e até mesmo reconvertidas dentro do campo?; 

quais são os instrumentos a disposição dos agentes para entrar no jogo?; etc. (BOURDIEU, 

2004b). Todas essas questões guiaram a investigação em direção à apreensão das 
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características e propriedades que se mostraram relevantes para a construção de conhecimento 

sobre os agentes e sobre a produção das pesquisas em ensino de ciências CTS no Brasil. 

O critério utilizado para a identificação e seleção dos pesquisadores, o título 

de doutorado, enquanto unidade de recorte, evidencia uma espécie de “direito de entrada” 

caracterizada como a principal censura do campo – exigência comum em diversos concursos 

para professores nas instituições universitárias mais prestigiosas – e que consiste em um título 

de peso significativo no campo científico como um todo. Nesse subcampo científico em 

questão, da mesma forma como ocorre nos demais campos científicos, os títulos acadêmicos 

atestam oficialmente a posse de uma determinada especialidade, de um determinado habitus 

em específico, e atuam como uma forma de censura justamente porque certificam aqueles 

agentes que possuem condições de acesso aos problemas e instrumentos considerados 

científicos no e pelo campo e que conquistaram o direito de participar da luta científica 

legitimamente (BOURDIEU, 1983). Seu reconhecimento reside justamente importância da 

formação superior na constituição de um habitus adequado à posição social de pesquisador 

legítimo, ou seja, aquele que o detêm se comporta como um pesquisador, “pensa” (elabora 

estratégias consciente e inconscientemente) como um pesquisador, age como um pesquisador; 

e deseja agir como tal justamente para obter esse reconhecimento. 

As categorias de análise construídas sinalizaram os valores que permeiam os 

currículos dos pesquisadores, aqueles os quais esses agentes mobilizam esforços e dedicam 

toda uma carreira no campo científico a acumulá-los. Esses valores constituem o capital 

científico que, identificado e categorizado, manifesta-se no subcampo em questão sob a forma 

de duas variantes principais denominadas aqui de Capital Cultural e Capital Social. Ambos 

os capitais são diferenciações específicas e essenciais do capital científico. Consistem 

naqueles valores cultivados pelos pesquisadores, reconhecidos e recompensados, e que são 

capazes de manifestar alguma forma de poder simbólico sobre os agentes que possuem 

habitus ajustados à dinâmica do campo, responsável pelo reconhecimento desses valores 

(BOURDIEU, 2004b). Se, por um lado, os capitais simbólicos concentram aquilo que o 

subcampo possui de específico, diferenciando-o dos demais campos de produção simbólica, 

por outro lado, a diferenciação do capital científico nas duas modalidades aqui observadas, 

tornaram possível caracterizar, diferenciar e posicionar os agentes analisados na estrutura das 

lutas científicas da pesquisa em ensino de ciências CTS. A análise de um currículo, enquanto 

descrição objetivada de uma trajetória singular no subcampo em questão, evidencia, por meio 

da apreensão da estrutura dos capitais acumulados, formas de inclinação, interesse, e/ou 
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desejo ao acúmulo de uma estrutura específica de capitais. Tais inclinações estão inscritas nos 

habitus dos agentes, construídos e permanentemente reconstruídos em lutas passadas e 

presentes, cujos efeitos exercidos sobre a estrutura de produção das pesquisas manifestam-se 

por meio das escolhas, apostas, estratégias e ações realizadas no intuito de maximizar os 

lucros simbólicos nas lutas em curso.  

O Capital Cultural constitui qualquer forma de conhecimento e 

reconhecimento legitimamente produzido e reproduzido por contribuições realizadas à cultura 

específica tanto do Campo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências quanto no 

Subcampo de Ensino de Ciências CTS. Pode adquirir uma forma de capital científico 

institucionalizado e objetivado sob a forma de títulos e diplomas acadêmicos que certificam 

um determinado conjunto de conhecimentos e habilidades necessárias para adentrar na luta 

científica. A constituição desse habitus específico adquirido mediante um amplo e longo 

processo de socialização e incorporação tanto das regras do jogo científico quanto dos bens 

em disputa é socialmente reconhecido no interior do campo mediante as certificações oficiais 

concedidas pelas próprias instituições que integram as estruturas objetivas desse mesmo 

campo. A ocupação de cargos de pesquisa em instituições e universidades de prestígio, 

sobretudo públicas, também garantem certo reconhecimento no campo uma vez que permitem 

acesso a determinados instrumentos, bens culturais e condições de trabalho privilegiadas, isto 

é, que são reconhecidos por proporcionarem uma posição considerada mais adequada ao 

desenvolvimento de pesquisa científica. 

Entretanto, nenhum capital proporciona maior reconhecimento dentro de um 

campo científico do que se “fazer um nome” (BOURDIEU, 2004b). Em outras palavras, o 

reconhecimento obtido através da produção científica, como a forma de recompensa mais 

distintiva e simbolicamente eficaz de aquisição de poder, o prestígio científico conquistado e 

continuamente reconquistado, figura como o maior dos interesses que estão em jogo. Nesse 

sentido, o levantamento realizado por Chrispino et al. (2013) identificando os trabalhos mais 

citados pelas pesquisas CTS no país, destacam essa forma específica de reconhecimento ao 

enumerar os pesquisadores mais reconhecidos no subcampo. Uma forma de reconhecimento 

destacada pelo trecho “Os 13 trabalhos mais citados resultantes da pesquisa podem ser 

encarados como leitura obrigatória para entendimento do que seja e o que produz a área” 

(CHRISPINO et al. 2013, p. 467) sinaliza, portanto, para o reconhecimento do peso simbólico 

conquistado por essas pesquisas e seus autores, que conseguiram “deformar o espaço” 

(BOURDIEU, 2004a) a sua volta e demarcar algumas posições dominantes no subcampo CTS 
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brasileiro e futuramente, com o desenvolvimento ulterior do subcampo, se tornarão clássicos 

da pesquisa CTS no Brasil. 

O Capital Social condensa um tipo de poder temporal e político atuante nas 

pesquisas científicas, que está ligada às estruturas objetivas institucionalizadas do Campo 

Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências. Logo, o Capital Social detido por um 

determinado agente é indicado pela ocupação de cargos burocráticos, tanto nas instituições 

universitárias quanto nas instituições científicas. Tais cargos atuam e deformam a estrutura 

das lutas científicas por meio de diversas concessões e sanções que os agentes que os detém 

estão autorizados a fazer, pelo simples fato de ocupar cargos e exercer a função que lhes 

foram designadas, exercendo influência nas decisões sobre a formação e avaliação de novos 

pesquisadores, projetos de pesquisas, publicações diversas, etc. 

Assim, os capitais simbólicos, enquanto princípios de distinção e 

diferenciação na estrutura estudada, foram utilizados como elementos de caracterização dos 

agentes que realizam investimentos interessados nas pesquisas em ensino de ciências CTS. O 

“quadro dos caracteres pertinentes de um conjunto de agentes ou instituições” 

(BOURDIEU, 2010a, p. 29) construído a partir da categorização das análises dos currículos 

dos agentes permitiu realizar a verificação da ausência ou presença das propriedades 

enumeradas nas categorias e subcategorias em todos os agentes que constituem o subcampo 

em estudo (Apêndices I, II, III, IV, V e VI). Além de possibilitar a identificação dos agentes 

que detém e exercem maior poder nessas estruturas, os dominantes, e aqueles que pouco o 

detém e o exercem, os dominados, a construção do quadro permitiu desvelar algumas 

propriedades das estruturas em que estão localizados e em que realizam suas tomadas de 

posição e ação. 

O Subcampo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências CTS é, 

portanto, esse espaço de produção cultural responsável pelo conhecimento e reconhecimento 

sobre as pesquisas em ensino de ciências que problematizam as dimensões Ciência-

Tecnologia-Sociedade (CTS) com a forma mais adequada de se realizar uma formação 

científica no atual contexto político, social e econômico – reconhecidamente a illusio do 

subcampo. Trata-se de um subcampo que ocupa uma posição relativamente dominada dentro 

do Campo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências, uma vez que não consegue impor 

essa “verdade” idealizada, evidenciada e legitimada constantemente pelas pesquisas do 

subcampo aos demais subcampos deste espaço. Logo, os subcampos, a exemplo do que 

ocorrem com os agentes, também se posicionam hierarquicamente e são dotados de certos 
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poderes simbólicos à medida em que ocupam posições mais privilegiadas no interior do 

espaço de lutas com os demais subcampos da pesquisa em ensino de ciências no país. Essa 

posição ocupada pelo subcampo CTS se reflete nas lutas realizadas nas pesquisas em ensino 

de ciências, principalmente nos espaços que são ocupados em periódicos e eventos científicos, 

e nos instrumentos simbólicos que os agentes desse subcampo são capazes de mobilizar. 

Nesse sentido, algumas características como o menor volume de publicações em ensino de 

ciências CTS em eventos científicos, quando comparados com as publicações de outras áreas 

temáticas (SALEM, 2012), demonstra que o subcampo CTS ainda não figura entre as 

pesquisas dominantes no Campo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências. 

Os agentes posicionados no quadro de acordo com o volume global de 

capital simbólico acumulado e com a estrutura desse mesmo capital (+ capital cultural / + 

capital social), permitiu desvelar algumas características relevantes das lutas atualmente em 

curso nesse subcampo. Os pesquisadores com afinidade a acumular capital cultural no campo, 

isto é, aqueles que estão posicionados à esquerda no diagrama (+ capital cultural), possuem 

como características o desenvolvimento de um pequeno número de projetos de pesquisa (em 

geral, um ou dois projetos somente); possuem em suas trajetórias pouca ou nenhuma 

inclinação à ocupação de cargos de caráter burocrático/administrativo – seja em instituições 

de fomento, instituições de ensino superior ou organização de eventos científicos; 

comprometem-se, salvo algumas exceções, com trabalhos em comitês editoriais em 

periódicos especializados da área de ensino de ciências não tão bem conceituados; dentre os 

dominantes, apesar de não possuírem uma lista tão numerosa de publicações, possuem os 

trabalhos mais referenciados na área. 

Os pesquisadores com afinidade a acumular capital social no campo, isto é, 

aqueles que estão posicionados à direita no diagrama (+ capital social), possuem como 

características a ocupação de cargos burocrático/administrativo relativamente importantes 

tanto na estrutura universitária quanto na estrutura científica, possuindo atuação em 

periódicos e associações científicas nacionais e internacionais – a depender da posição 

ocupada – como cargos em periódicos científicos – editor-chefe, membro em conselhos 

editoriais, revisor artigos científicos – em instituições de fomento à pesquisa científica – 

atuando como revisor de projetos e elaborando pareceres de concessões de financiamento a 

projetos de pesquisas, ou atuando como membro de comissões científicas dessas instituições; 

possuem participação em um grande número de projetos de pesquisa simultaneamente em 

andamento; praticamente todos os projetos que coordenam contam com algum tipo de apoio 
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financeiro; e, ao longo de sua trajetória pelo meio acadêmico, sinalizam a ocupação de 

diversos cargos burocráticos. 

Aqueles agentes posicionados mais acima no quadro são considerados os 

dominantes na estrutura das lutas e estão amplamente comprometidos com a “ciência normal” 

em curso, atualmente praticada e legitimada – que eles próprios contribuíram para a sua 

construção e, consequentemente, conseguiram obter os lucros simbólicos decorrentes de sua 

legitimação no subcampo. São agentes que, por serem percebidos e reconhecidos como 

pontos de referência no interior do campo, possuem maior capacidade de deformação do 

espaço à sua volta e, portanto, as suas tomadas de decisão são observadas e exercem 

influência sobre todo o campo. Aqueles que, de alguma forma, desejam entrar e participar do 

jogo e, talvez, ter algum tipo de sucesso, são impelidos a se posicionarem, conscientes disso 

ou não, em relação a esses pontos de referência dominantes no campo. O Subcampo de 

Pesquisa em Ensino de Ciências CTS consiste nesse espaço de hierarquias em que cada 

agente, interessado nas lutas em curso, elabora estratégias – nem sempre conscientes, pela 

ação de um “senso prático” formado no e pelo campo em suas disputas anteriores – que têm o 

objetivo de melhor posicioná-lo nesse espaço das (o)posições. Essa espécie particular de 

disputa social que é a luta científica, que opõe agentes desigualmente dotados de recursos 

simbólico, possui como fundamental a acumulação dessa forma específica de capital, o 

reconhecimento, associado à construção de uma reputação pelo prestígio conquistado, 

possuindo uma lógica específica de acumulação de capital simbólico baseado no 

conhecimento e no reconhecimento (BOURDIEU, 2010c). 

A conquista de autonomia das lutas estabelecidas no subcampo, como 

produto do fortalecimento de uma definição legítima de pesquisa em ensino de ciências CTS 

gerou uma relativa especialização dessas mesmas pesquisas, que se renovam constantemente 

frente aos problemas que são permanentemente colocados e recolocados, através de 

revoluções simbólicas que alteram periodicamente os valores em jogo. As revoluções 

simbólicas são, portanto, tanto o resultado quanto o incentivo à especialização das pesquisas, 

restringindo-as aos seus próprios produtores a cada renovação dos valores em jogo, tem como 

produto mais eficaz a instauração, nas suas estruturas objetivas e incorporadas, de uma lógica 

própria de funcionamento. Essa lógica própria de funcionamento traz exigências específicas 

para a atuação legítima e reconhecida dos pesquisadores no espaço das lutas e possui como 

efeito prático mais evidente a necessidade de um trabalho mais amplo e custoso de formação 

científica, um processo de enculturação da illusio e das formas de lutar especializadas que 
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começam a atuar mais intensamente sobre as disputas científicas. Dito de outra forma, isso 

quer dizer que o habitus necessário para se dar valor ao jogo e, mais importante ainda, saber 

jogar corretamente o jogo, tendo em mente o objetivo de ganhar os seus proveitos simbólicos, 

torna-se cada vez mais complexo de se constituir e, sobretudo, de se atualizar, na medida que 

as próprias regras do jogo estão, a todo momento, postas em jogo, sendo constantemente 

transformadas e atualizadas. 

O esboço do quadro teórico CTS desse subcampo (Apêndice X) destacou, 

sobretudo, a densidade de conceitos e valores que estão em disputa atualmente nas lutas, 

evidenciando essa complexificação do habitus exigido para a participação legitima e, 

consequentemente, a necessidade de um esforço maior para a sua aquisição. Enquanto espaço 

teórico em que cada pesquisador se situa e se posiciona, dentro de um universo das posições 

cientificamente pertinentes, presentes e possíveis, que se apresentam a cada um deles em um 

determinado momento no subcampo, o quadro teórico CTS evidencia os principais 

investimentos e apostas que atualmente encontram-se em curso. Dentre os objetos que estão 

em disputa, a própria sigla que caracteriza as pesquisas não é uma unanimidade. As análises 

destacam que apesar da sigla CTSA não ser empregada pela maioria dos pesquisadores do 

subcampo, a estrutura de distribuição dos conceitos indica uma incidência maior na parte 

inferior do quadro, sinalizando que se trata de uma estratégia característica principalmente de 

alguns grupos dominados. 

Quanto as disputas que ocorrem no plano burocrático, no interior das 

instituições consolidadas do campo acadêmico, do campo científico brasileiro e em estruturas 

institucionalizadas do próprio Campo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências, 

essencialmente marcadas pela acumulação de capital social, foram destacadas algumas 

características peculiares de alguns agentes. Aqueles agentes posicionado mais à direita do 

quadro (+ capital social), se diferenciam por uma relativa progressão em relação ao âmbito de 

atuação institucional. Para os agentes localizados na região mais próxima à base do quadro, 

ou seja, aqueles pesquisadores dominados na estrutura, o capital social acumulado tende a 

estar ligado a cargos burocráticos em instituições de atuação mais local, isto é, cargos em 

departamentos, institutos ou faculdades, sejam em posições de coordenação de cursos de 

graduação ou em comissões de avaliação acadêmica restritos a determinadas unidades no 

interior de universidades. À medida em que são observadas as propriedades de pesquisadores 

posicionados mais acima na estrutura, nota-se que o capital social acumulado tende a estar 

ligado, também, a cargos burocráticos de atuação, administração ou avaliação universitária 
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tais como em reitorias, por exemplo. No campo científico mais especificamente, os agentes 

tendem a atuarem em diversos comitês científicos de avaliação, seja em instituições 

financiadoras de pesquisas científicas, ou em conselhos editoriais de periódicos. 

De modo geral, os agentes localizados naquela região, entre os dominantes, 

atuam em conselhos editoriais e como revisores de artigos em periódicos científicos nacionais 

e internacionais (em mais de 5 periódicos); possuem participação, atual ou sinalizada em parte 

de sua trajetória, em associações científicas nacionais e internacionais (em alguns poucos 

casos); atuam em instituições financiadoras de pesquisas científicas elaborando pareceres 

sobre projetos e tendem a possuir projetos de pesquisa financiados em uma frequência maior 

quando comparados com agentes que priorizam o acumulo de capital cultural; possuem mais 

frequentemente em sua trajetória a atuação em cargos de coordenação em cursos de graduação 

e programas de pós-graduação.  

Nesse cenário destacam-se, também, aqueles agentes denominados 

Pesquisadores Bolsistas Produtividade do CNPq, que carregam uma espécie de título de 

distinção e prestígio – cedido em grande parte pela distinção e prestígio detido pela própria 

instituição que concede a Bolsa Produtividade (CNPq) e por todas as exigências que são 

impostas para concedê-la – de significativo peso simbólico no interior do campo científico 

brasileiro, sendo uma das primeiras informações destacadas no currículo dos pesquisadores 

logo abaixo do nome do pesquisador – que, como já sinalizado, consiste na propriedade mais 

importante em um jogo científico. Os Pesquisadores Bolsistas Produtividade do CNPq que 

atuam no subcampo possuem currículos extensos e bastante detalhados. São caracterizados 

por uma trajetória marcadamente institucional, possuindo, assim, ampla influência nas 

estruturas objetivadas do subcampo CTS. Possuem uma vasta produção científica, geralmente 

em várias linhas de pesquisas, mas com um peso simbólico relativamente menor nas lutas, 

como sinaliza o levantamento, já citado, realizado por Chrispino et al. (2013), em que apenas 

trabalhos de dois desses pesquisadores encontram-se entre os mais citados pelas pesquisas 

CTS publicadas no país. 

De fato, o capital social constitui uma forma particular de poder simbólico 

estritamente vinculado às instituições acadêmicas e científicas, socialmente consolidadas e 

legitimadas, conhecida e reconhecidas pelos agentes do subcampo e que conferem um amplo 

grau de inércia aos principais valores cultivados e estimulados por esse espaço de produção 

simbólica em específico. Dito de outra forma, esse poder marcadamente temporal, o capital 

social, terá maior capacidade de deformação do campo ao seu redor – isto é, do agente que o 
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detém – quanto maior for a autoridade legitimamente detida pela instituição ao qual ele está 

vinculado e representa. As instituições, por serem estruturas amplamente comprometidas com 

os valores estabelecidos e legitimados e que estão a todo momento em jogo tendem a atuarem 

mais no sentido de conservação do que de transformação tanto dos valores quanto das 

estruturas que encontram-se em jogo, daí a relativa inércia concedida ao subcampo e às suas 

lutas.  

Por fim, a análise de dados permitiu a identificação desses capitais 

simbólicos, aqui destacados enquanto variantes específicas do capital científico, sinalizando 

para os principais valores construídos, fomentados e disputados pelo Subcampo Brasileiro de 

Pesquisa em Ensino de Ciências CTS e que agem como princípios de caracterização e 

diferenciação dos agentes localizados nessa estrutura das lutas da pesquisa em ensino de 

ciências CTS. O destaque tanto aos capitais quanto às suas manifestações, seus modos de 

acumulação e os efeitos que produzem na estrutura das lutas simbólicas buscaram desvelar 

alguns pontos de permanente conflito e oposição entre esses pesquisadores. Conflitos esses 

responsáveis, em grande parte, pelas “verdades” estabelecidas, reproduzidas, atualizadas e 

reatualizadas pelas estruturas da pesquisa científica. 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

A HISTÓRIA DOMINANTE DO MOVIMENTO CTS E O SEU PAPEL 

NO SUBCAMPO BRASILEIRO DE PESQUISA EM ENSINO DE 

CIÊNCIAS CTS – indícios de uma luta histórica 

 

 

 

presente capítulo tem por objetivo problematizar e analisar alguns 

elementos destacados na literatura nacional a respeito da história 

dominante de origem do movimento CTS, transmitida sob a forma de 

uma “história oficial”. Entende-se que esta “história oficial”, assim 

caracterizada por ser tratada de forma relativamente padronizada pelos principais trabalhos na 

área, desempenha um papel importante nas lutas no interior do subcampo o qual pretende-se 

discutir a seguir. 

 Objetivar a história do Subcampo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de 

Ciências CTS, isto é, mobilizar instrumentos teóricos e práticos de objetivação que permitam 

a construção sistemática do objeto a ser analisado – a história contada sobre e para o 

subcampo em questão – trata-se de um exercício de vigilância epistemológica que visa 

realizar algumas rupturas e avanços.  

 Uma primeira ruptura ocorre com essa espécie de “historicismo 

espontâneo”, o senso comum que constrói a história de forma aproblemática e que permanece 

não questionado. Pretende-se, portanto, romper com as opiniões primeiras acerca dos “fatos” 

O 



A História Dominante do Movimento CTS e o seu Papel no Subcampo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências CTS 

O Subcampo Brasileiro De Pesquisa Em Ensino De Ciências CTS (Ciência-Tecnologia-Sociedade): um espaço em construção 

153 

históricos que se apresentam como uma coletânea falsamente sistematizada, sob uma forma 

linear e determinista, que é utilizada para emitir julgamentos e impor valores e significações. 

Tal imposição, cuja aceitação ocorre de forma inconsciente e velada no subcampo, somente 

exerce sua força simbólica mediante um trabalho permanente de ocultamento do arbitrário 

presente na origem de suas próprias escolhas e definições.  

 Logo, busca-se realizar aqui uma leitura crítica do histórico CTS 

apresentado de forma dominante nos principais trabalhos da área no contexto brasileiro com o 

objetivo de desvelar a violência simbólica sublimada no campo, na forma como a verdade é 

estabelecida e tacitamente imposta aos demais agentes. Assim, as reconstruções históricas 

aqui analisadas têm o objetivo de conscientizar os pretendentes/aspirantes ao campo, agentes 

dominados na e pela estrutura e que estão adentrando nas lutas travadas em seu interior, da 

violência simbólica a que estão submetidos e que é tacitamente exercida sobre todos os 

agentes pertencentes ao campo em maior ou menor intensidade. Além de desvelar e 

conscientizar, procura-se aqui instrumentalizar leitores e agentes do subcampo, sobretudo os 

agentes dominados que, devido a sua própria posição desprivilegiada na estrutura, não 

percebem tais elementos que reforçam a própria relação de dominação em que se encontram.  

 Por fim, este capítulo tem o objetivo de evidenciar esse instrumento de 

diferenciação que é a história dominante de um determinado campo, que atua como um 

instrumento diferenciador dos agentes em constante luta pela definição dominante da história 

do campo. 

 

IV. 1. Um papel para a história 

 

 

Os campos de produção dos bens culturais são, segundo Pierre Bourdieu, 

universos sociais baseados na crença em seus próprios valores e produtos. Tais campos 

existem e persistem em um determinado tempo e espaço porque conseguem produzir, 

simultânea e eficazmente, produtos simbólicos e a respectiva necessidade por tais produtos. 

Mediante a instauração de um mercado de (re)produção e consumo de bens simbólicos 

específicos, é estruturado um espaço de lutas entre agentes que se ocupam da produção, 

reprodução e transformação desses bens. O que está em disputa entre esses agentes é a própria 
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definição dos objetos por eles produzidos, ou seja, eles estão em constante luta pela 

(re)definição da verdade sobre os bens simbólicos produzidos no campo (BOURDIEU, 2008). 

Desse modo, a história dominante registrada e reafirmada no interior de um 

campo está intimamente associada à produção e reprodução de sua crença coletiva que, 

historicamente, através das lutas anteriores, se impôs (e se impõe a todo instante) de forma 

dominante como “A história do campo”. A idealização de um marco histórico importante, 

como o que institui um campo, bem como os atos sucessivos de sua permanência temporal e 

espacial, a sua sobrevivência no espaço social em relação aos demais campos de produção 

simbólica já consolidados, que é apresentada sob uma representação relativamente linear de 

“fatos” e “acontecimentos”, tem como prerrogativa primeira (re)afirmar a existência “real” do 

campo. Sinaliza que o campo existe de forma objetiva e é assim percebido por uma 

quantidade significativa de agentes. Uma vez estabelecido isso, o objetivo seguinte é mostrar 

que o “jogo merece ser jogado”, ou seja, faz-se referência histórica à sua relevância e à de 

seus produtos – evidencia-se a necessidade por tais produtos.  

A história, portanto, é um dos instrumentos de diferenciação do subcampo 

no espaço social em relação aos demais campos de produção simbólica. Uma vez convencidos 

de que o campo evidentemente existe, que é realmente importante que ele exista, e que o 

“jogo vale a pena o investimento”, o cenário construído consequentemente define e demarca 

quais são as posições dominantes no campo e quais agentes as ocupam num determinado 

momento. Por fim, há o objetivo de reprodução da ordem social, uma vez que a história é uma 

forma de fazer com que as “leis fundamentais” do campo sejam permanente e 

incessantemente lembradas e reafirmadas, e que, assim, devem ser lembradas e reafirmadas 

para e pelos novos pretendentes/aspirantes ao campo. 

Evidentemente, a crença coletiva é construída coletivamente. Cada agente 

atua no campo visando demarcar os fundamentos da crença coletiva segundo seus próprios 

interesses específicos, de modo que todos, de forma desigual, “tendem sempre a desviar em 

seu benefício a autoridade de que dispõem, portanto, a impor como única legítima sua 

variante própria da visão dominante de mundo” (BOURDIEU, 2008, p. 70).  

Destaca-se apenas que a dominação, mais do que a manifestação mecânica, 

direta e simples de um efeito exercido pelos dominantes sobre os dominados é exercida 

indiretamente enquanto efeito de uma trama complexa de ações, posições e tomadas de 

posição que também impõem limitações a cada um dos agentes dominantes na estrutura, se 
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tornando, assim, dominado pela estrutura que emprega para exercer a dominação e que 

influencia as suas escolhas e os seus investimentos. 

A análise das reconstruções históricas das origens do movimento CTS 

realizadas pelo do Subcampo de Pesquisa em Ensino de Ciências CTS aqui apresentada 

também assume sua posição nas lutas travadas no interior desse subcampo, apresentando um 

ponto de vista particular sobre essas reconstruções históricas e sobre a própria estrutura do 

subcampo brasileiro além de contribuir para a construção de uma realidade de acordo com 

interesses e necessidades específicas daqueles que aqui as reescreve, as reconstrói e as 

reinterpreta. Logo, a análise histórica apresentada tem como objetivo a diferenciação dos seus 

autores em relação aos demais agentes do subcampo, enquanto agentes inseridos e 

interessados neste espaço de conflitos. Trata-se de uma reconstrução histórica com duplo 

interesse, utilizada como instrumento de questionamento das concepções basilares do 

subcampo analisado com o objetivo de fazer avançar o entendimento produzido sobre si 

próprio e como um instrumento de luta pela transformação das relações de força estabelecidas 

em seu interior. 

Desse modo, guiados pela forma particular de illusio cultivada no campo, 

isto é, a forma específica de interesse tacitamente produzida, reproduzida e inculcada a todos 

os agentes que pertencem ao universo em questão, a referência recorrente à história do campo, 

além de ser um mecanismo eficaz de produção, reprodução e reafirmação da própria illusio, 

evidencia aquilo que está na base da crença do campo e que permanece fora da disputa e da 

discussão por ser algo aceito por todos aqueles que decidem entrar no jogo: a doxa. Esse 

consenso fundamental sobre os próprios fundamentos do campo, amplamente sublimados na 

estrutura, somente se torna real mediante a submissão dóxica de seus agentes que tacitamente 

proíbe o questionamento às suas crenças mais fundamentais. Esse campo da doxa, presente 

em qualquer campo de produção de bens simbólicos, produz: 

 

  uma censura ao mesmo tempo mais radical e invisível porque é constitutiva 

do próprio funcionamento do campo, que se refere ao conjunto do que é 

admitido pelo simples fato de pertencer ao campo, o conjunto do que é 

colocado fora de discussão pelo fato de aceitar o que está em jogo na 

discussão, isto é, o consenso sobre os objetos da dissensão, os interesses 

comuns que estão na base dos conflitos de interesse, todo o não discutido, o 

não pensado, tacitamente mantidos fora dos limites da luta (BOURDIEU, 

1983, p. 146). 
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A partir do que é conhecido e reconhecido como crença fundamental 

legítima do campo se desenrola incessantemente as disputas em torno da verdade do campo. 

Logo, a história do campo também é um objeto permanente de disputa, porque se trata de um 

mecanismo de consagração dos agentes dominantes e dos problemas e metodologias 

conhecidas e reconhecidas como legítimas pelos demais agentes do campo.  

A imposição dos problemas e metodologias que resistem e persistem no 

campo dos problemas e das metodologias em permanente disputa são tidas como as produções 

dominantes no campo. Tais produções se impõem sobre os demais agentes que atuam no 

campo, em maior ou menor intensidade dependendo da posição ocupada por cada agente, 

mediante violência simbólica, exercendo seus efeitos de dominação sobre todo o campo. A 

dominação somente adquire a sua autoridade e se torna legítima a partir do momento em que 

dissimula os mecanismos arbitrários engendrados em suas escolhas e em suas tomadas de 

posição, isto é, passa a exercer no campo uma violência simbólica. Desse modo a violência 

simbólica se exerce ocultando seus próprios mecanismos de opressão e imposição, por ser 

uma espécie de: 

 

  violência suave, insensível, invisível a suas próprias vítimas, que se exerce 

essencialmente pelas vias puramente simbólicas da comunicação e do 

conhecimento, ou mais precisamente, do desconhecimento, do 

reconhecimento ou, em última instância, do sentimento. Essa relação social 

extraordinariamente ordinária oferece também uma ocasião única de 

apreender a lógica da dominação, exercida em nome de um princípio 

simbólico conhecido e reconhecido tanto pelo dominante quanto pelo 

dominado (BOURDIEU, 2014, p. 7-8). 
 

 

Assim, os princípios simbólicos explícitos e implícitos na história 

dominante são aqui identificados, caracterizados e discutidos, bem como os seus efeitos 

produzidos na e pela estrutura estudada. Os recursos metodológicos de escolha, 

sistematização e análise de dados mobilizados no esforço de objetivação da história 

dominante no Subcampo de Pesquisa em Ensino de Ciências CTS são, a seguir, 

apresentados. 
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IV. 2. Metodologia 

  

 

Escapar à ilusão da transparência dos fatos sociais (BOURDIEU, 2010a), 

isto é, superar o conhecimento imediato que o historicismo espontâneo pressupõe e impõe, 

exige um questionamento epistemológico permanente que permita chegar à compreensão 

conquistada a partir de uma problemática construída e reconstruída, sob uma incessante 

vigilância epistemológica. Superar o historicismo espontâneo exige, ainda, uma 

desconstrução sistemática dos pressupostos que permanecem não questionados no subcampo 

em questão, e a sua posterior reconstrução à luz de um referencial teórico pertinente que 

permita desvelar o oculto e evidenciar interesses tácitos associados a escolhas arbitrárias que 

se impõem como únicas e evidentes e, portanto, exercem o seu poder simbólico num 

determinado campo.  

Parte da construção desse objeto que é o Subcampo de Pesquisa em Ensino 

de Ciências CTS, consiste na objetivação da história dominante visando desvelar os 

mecanismos simbólicos engendrados tacitamente na história contada no campo e para o 

campo. Consciente dos efeitos científicos e políticos associados à construção realizada, que 

pretende evidenciar instrumentos de dominação simbólica e se tornar ela própria um 

instrumento elaborado de luta no interior do subcampo, pretende-se colocar em questão aqui o 

ato de fé simbólico presente nessa estrutura executando um questionamento de suas crenças 

fundamentais que, por serem percebidas como tal pelos demais agentes, permanecem 

inquestionáveis. Esse trabalho de desestabilização de certezas, mais do que romper com um 

questionamento simples e ingênuo, tem o papel de problematizar os princípios de visão e de 

divisão, que estruturam a percepção que orientam os recortes feitos e que constroem a 

realidade e, assim, evidenciar que aquilo que é “evidente” nada mais é senão uma construção 

de “evidencias” interessadamente construídas em meio às relações de força existentes.  

Pensar relacionalmente a história do subcampo em questão, isto é, pensar a 

função desempenhada por ela em meio à estrutura das relações de força e das lutas pela 

conservação ou transformação dessa relação de forças e a forma com que ela se altera 

dependendo do estado das lutas dentro e fora da estrutura considerada, tem relativa 

importância na construção do objeto, pois permite questionar tais princípios de visão e divisão 

e os sistemas de categorias nas quais está afirmada e, consequentemente, operar o 
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questionamento sistemático e necessário para o sistema de categorias aqui tomado. Assim, a 

discussão metodológica desempenha um papel importante, pois permite a explicitação e 

formalização dos critérios implícitos de objetivação da história dominante, possibilita o 

controle lógico dos pressupostos teóricos e práticos que guiam a construção do objeto, auxilia 

a determinação do universo de propriedades relevantes e pertinentes para a sua caracterização 

e garante coerência ao processo inventivo/criativo, também teórico e prático, sobre a realidade 

construída e objetivada (BOURDIEU, 2011). Logo, as decisões tomadas de forma consciente 

são devidamente explicitadas, não sendo caracterizadas como um conjunto de escolhas que se 

fazem desaparecer enquanto escolhas e se escondem do questionamento crítico ao se 

mostrarem como óbvias e evidentes. 

Visando esclarecer e discutir a seguinte problemática: “Quais os elementos 

e princípios simbólicos de dominação são possíveis de evidenciar nas construções históricas 

apresentadas na literatura dominante do Subcampo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de 

Ciências CTS?”, foi realizada uma Análise de Conteúdo Relacional de caráter qualitativo 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994). A escolha por esse determinado método de construção e análise 

de dados foi feita devido à sua pertinência em trabalhar e sistematizar a análise da história 

afirmada e defendida pelos agentes dominantes do subcampo e a sua posterior inferência. 

Logo, durante a fase da pré-análise foi realizada uma leitura flutuante (BARDIN, 2011, p. 

126) de trabalhos que apresentavam resultados de pesquisas bibliográficas e estudos de estado 

da arte na área CTS no contexto brasileiro (SUTIL et. al 2008; MEZALIRA, 2008; ABREU; 

FERNANDES; MARTINS, 2009; ARAÚJO, 2009; LOPES et. al 2009; CORREA; ARAÙJO, 

2011; CHRISPINO et. al 2013). Levando em consideração todas as dimensões suscitadas pela 

construção do objeto, intrinsecamente orientados pela teoria do campo (BOURDIEU, 1983; 

2010a; 2010b; 2011) e, portanto, lançando um olhar objetivante e interessado sobre o 

panorama apreendido pelas impressões levantadas durante a leitura flutuante, foi estabelecido 

e demarcado o conjunto de documentos que foram submetidos aos procedimentos analíticos – 

o corpus da pesquisa. 

O corpus adotado foi construído a partir dos dados apresentados em um 

extenso levantamento bibliográfico operado recente, em que Chrispino et al. (2013), ao 

analisarem as citações presentes em 88 artigos CTS publicados em 20 periódicos nacionais de 

pesquisa em ensino de ciências, no período compreendido entre 1996 a 2010, identificaram os 

trabalhos mais citados por esses artigos. Os artigos analisados forneceram um total de 394 

fontes bibliográficas que foram analisadas utilizando-se o software livre PAJEK, que 
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organizou os dados em redes de citações. A partir da rede de citações construída, os autores 

identificaram os 13 trabalhos mais citados pelos artigos analisados. Conforme afirmam os 

próprios autores: 

 

  Os 13 trabalhos mais citados resultantes da pesquisa podem ser encarados 

como leitura obrigatória para entendimento do que seja e o que produz a 

área. É o ponto comum, é o consenso, se não construído intencionalmente, 

certamente estabelecido pela tradição (CHRISPINO et al. 2013, p. 467, 

grifos nossos). 
 

 

Há um reconhecimento exposto no trecho acima sinalizado pela expressão 

“leitura obrigatória” em que os autores se referem aos trabalhos mais citados nas pesquisas 

em ensino de ciências CTS. Trata-se de um indicativo do conhecimento e reconhecimento do 

peso simbólico relativo conquistado por tais trabalhos e seus autores, que conseguiram 

“deformar o espaço” (BOURDIEU, 2004a) a sua volta e demarcar algumas posições 

dominantes no subcampo CTS brasileiro. Por mais incipiente que seja a análise apresentada, 

por tratar o universo dos textos pura e simplesmente, desconexas de seus contextos e das 

relações ali estabelecidas, não considerando o aspecto relacional existente entre as produções 

teóricas e as estruturas objetivas e incorporadas que tornam tais produções possíveis, que 

poderia, talvez, sinalizar para uma relação estrutural entre as citações e entre os agentes que se 

citam e os que fazem questão de não se citarem, o fato é que os autores, ao fazerem parte do 

subcampo CTS e se posicionarem em meio às lutas pela autoridade científica ali travadas, 

reconhecem os trabalhos mais citados como uma espécie de requisito de entrada ao campo e 

de acesso aos objetos que estão em disputa. Entretanto, o termo “certamente estabelecido pela 

tradição” trata-se de uma sinalização traiçoeira, pois, apesar de indicar para a existência de 

imposições e determinações feitas por meio do subcampo e sobre o subcampo, omite todo um 

esforço de conquista de autoridade que acompanhou, e acompanha, as lutas pela autoridade 

simbólica das quais as obras e seus autores conquistam e extraem a sua legitimidade para criar 

as “verdades” do campo e as imporem enquanto discurso dominante. Essa é uma das rupturas 

possíveis de se operar ao pensar relacionalmente o objeto de pesquisa.  

Dos 13 trabalhos mais citados na área, 9 são produções nacionais e 

constituem aqui o corpus a ser analisado: SANTOS; MORTIMER, 2002; AULER; BAZZO, 

2001; AULER, 2002; BAZZO, 1998; BAZZO; VON LINSINGEN; PEREIRA, 2003; 
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AULER; DELIZOICOV, 2006; AMORIM, 1997; CRUZ; ZYLBERSZTAJN, 2001; AULER; 

DELIZOICOV, 2001. Esses trabalhos apresentam a percepção dominante do subcampo 

brasileiro sobre diversos aspectos das pesquisas em educação CTS – entre eles a percepção 

sobre a história dominante de origem do movimento CTS.  

O trabalho de codificação dos dados consistiu na construção de categorias 

de análise a partir das operações de recorte efetuadas ao corpus constituído – foram 

delimitadas unidades de registro (referências históricas de origem e estabelecimento do 

movimento CTS); e unidades de contexto (estruturação dos pressupostos teóricos do 

Subcampo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências CTS com/contra o qual e a história 

foi analisada relacionalmente). O aporte teórico adotado forneceu um sistema de categorias 

prévias que direcionaram a análise, que foram confrontados com os dados construídos 

fornecendo parâmetros de categorização pertinentes para produzir as inferências e 

interpretações correspondentes e consideradas relevantes. 

Tais parâmetros de categorização buscaram identificar alguns instrumentos 

simbólicos que exercem poder no e sobre o subcampo por meio das construções históricas 

dominantes sobre o movimento CTS. Nessa direção, as categorias de análise construídas 

dentro desses parâmetros são: O efeito da sigla CTS; Afirmação da existência objetiva e 

simbólica do movimento CTS; O contrato social; A illusio e doxa; Problemas e 

metodologias dominantes; Elementos de diferenciação na estrutura; Falsos problemas. As 

análises das categorias buscaram evidenciar a forma com que a violência simbólica se 

manifesta ao longo das (re)construções históricas dominantes no Subcampo Brasileiro de 

Pesquisa em Ensino de Ciências CTS e, ainda, sinalizar algumas das suas implicações nas 

lutas travadas em seu interior e na produção de sua crença coletiva. 

Tendo em vista todos os elementos aqui apresentados pertinentes às relações 

estabelecidas nos campos de produção simbólica, em particular o subcampo CTS, as sessões 

seguintes discutirão a forma com que essa história dominante é apresentada nos trabalhos aqui 

analisados. 

 

IV. 3. Origens históricas do movimento CTS – os efeitos do ponto de vista 

dominante 
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Pensar o movimento educacional CTS como um subcampo implica em 

questionar o ideal de “comunidade científica” pacífica, enquanto lar do consenso, uma 

construção fictícia que exerce efeitos reais nas estruturas e nas representações formadas sobre 

essas estruturas (BOURDIEU, 2004b). Um desses efeitos consiste no ocultamento das lutas 

em curso no interior do campo científico, pela definição da verdade e dos valores de seus 

produtos. A desconstrução e ruptura com tais noções fictícias podem dar contribuições 

importantes ao próprio subcampo em questão, uma vez que permite problematizar elementos 

que, ou permanecem não discutidos ou são percebidos (ou, ainda, são levados a serem 

percebidos) como não problemáticos. Nesse sentido, problematizar aquilo que é percebido 

como aproblemático e que, por isso, escapa a toda e qualquer discussão de suas prerrogativas 

e efeitos, ou seja, objetivar o ordinário, o invisível, que permanece inquestionável por se fazer 

ver e ser visto como banal, pode possibilitar avanços e compreensões acerca dos mecanismos 

utilizados para se estabelecer as “verdades” no subcampo e saber se estas verdades são, de 

fato, verdadeiras ou se consistem em falsas verdades construídas e legitimadas ao longo das 

disputas anteriores.  

Tendo em mente tais aspectos, pensar relacionalmente a história dominante 

é reconstruí-la e problematiza-la de forma intrínseca às lutas que estão em curso no 

subcampo. Tornar a história problemática é, portanto, problematizar o próprio subcampo em 

si, colocando sob dúvida algumas de suas bases mais fundamentais, tornando-as alvo de um 

questionamento epistemológico, uma forma de provação (provocação) permanente, em vias 

de refiná-las e torná-las cientificamente mais progressistas. 

 

IV. 3. 1. O efeito da sigla CTS 

 

Com efeito, a história desempenha, consciente ou inconscientemente, a 

função de “oferecer raízes, referências e identidades àqueles que, talvez, careçam desses 

elementos” (BOURDIEU; CHARTIER, 2012, p. 53). E dentre os elementos constituintes de 

referência para o subcampo CTS, a análise aqui apresentada inicia-se com um elemento de 

fundamental importância na história, aquilo que se tem de mais visível em todos os trabalhos 

produzidos no campo, que possui presença recorrente nas reconstruções históricas de origem 

do movimento CTS fornecidas pelo subcampo, mas que, curiosamente, permanece fora do 

tratamento histórico ou das análises e discussões históricas de sua origem – a sigla CTS. 
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Trata-se, aqui, de um questionamento sobre a falta de questionamento da literatura dominante 

sobre as origens, os significados e efeitos produzidos com a imposição de um nome e de uma 

sigla para a caracterização de movimentos diversificados em vias de construção em diversos 

locais do espaço social. 

Segundo Aikenhead (2005) a expressão ciência-tecnologia-sociedade, e a 

sua respectiva sigla “CTS”, surgiram no final da década de 1970 e início da década de 1980. 

Nesse período ele destaca o trabalho de Paul Hurd titulado “Science, technology, and society: 

new goals for interdisciplinar science teaching”, publicado em 1975; o “Project Synthesis” 

proposto por Harms e Yager em 1977; e o trabalho “Teaching and learning about science and 

society” escrito por John Ziman (1985) publicado em 1980. Tais trabalhos começam a lançar 

mão dos termos “science-technology-society” e “STS” para designar um tipo de educação 

científica específica. Particularmente, um trecho do trabalho de Ziman chama a atenção por 

destacar uma característica marcante do movimento CTS que é a diversidade de abordagens e 

denominações que recebiam os diversos estudos sobre a ciência e a tecnologia: 

 

  É este um tema que recebe diferentes nome, em estilo simples ou pomposo. 

Estudos sociais sobre a ciência; ciência da ciência; ciência e sociedade; 

responsabilidade social da ciência; teoria da ciência; estudos da política da 

ciência; relações sociais da ciência e da tecnologia; história, filosofia, 

sociologia da ciência, da tecnologia e so conhecimento; etc. Chamemos-lhe, 

criticamente, CTS, abreviatura de ciência, tecnologia e sociedade (ZIMAN, 

1985, p. 9, tradução nossaxv). 
 

 

A emergência de diversos trabalhos destacando a sigla CTS e a expressão 

“ciência-tecnologia-sociedade”, ao contrário de estabelecer um nome próprio a algo que já 

existia, tratava-se do empreendimento de um grande esforço coletivo de construção e de 

convencimento de agentes que já se encontravam relativamente próximos no espaço social e 

inclinados a se interessarem por problemas semelhantes. Esse esforço coletivo pode ser 

sinalizado pela própria citação acima em que reúne uma quantidade significativa de 

                                                           
xv Texto original: “Es éste un tema que recibe diferentes nombres, en estilo llano o pomposo. Estudios sociales 

sobre la ciencia; ciencia de la ciencia; ciencia y sociedad; responsabilidad social de la ciencia; teoría de la 

ciencia; estudios de la política de la ciencia; relaciones sociales de la ciencia y la tecnología; historia, filosofía, 

sociología de la ciencia, de la tecnología, del conocimiento; etc. Llamémosle, crípticamente, CTS, abreviatura de 

ciencia, tecnología y sociedad”. 
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nominações diferentes para trabalhos e abordagens relativamente próximos e, provavelmente, 

em disputa por se consolidar como a nominação oficial do campo. 

O efeito da sigla CTS surgiu, então, como parte desse trabalho coletivo de 

construção. O trabalho – e, consequentemente, a energia mobilizada – necessário para a 

construção desse artefato social, o campo de pesquisa em CTS, é simultaneamente prático e 

teórico, num esforço para aglutinar tanto recursos humanos/institucionais quanto 

conceituais/simbólicos capazes de tornar tal construção viável. A construção desse artefato 

social torna-se possível mediante o estabelecimento de uma identidade cultural, própria e 

específica, o qual a instituição de uma sigla tal como CTS ajudou a criar, contribuindo, assim, 

com o trabalho simbólico que permite os agentes se reconhecerem mutuamente e a criação de 

mecanismos que oficializem esse reconhecimento. 

A construção dessa identidade é colocada fora das discussões históricas do 

Subcampo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências CTS, atuando como um 

mecanismo de ocultamento do trabalho simbólico despendido para a construção desse grupo 

social unificado. Esse ocultamento da origem da denominação oficial na literatura dominante 

do subcampo CTS brasileiro indica uma tentativa de transmitir a ideia de que a constituição 

do movimento CTS em si foi algo que ocorreu “naturalmente”, quando, na verdade, houve 

todo um trabalho de mobilização coletiva e, provavelmente, de disputa em torno do nome e da 

sigla. Um indicativo de que há disputas em curso sobre o nome do campo e a sua respectiva 

sigla, pode ser sinalizado pelos trabalhos da área que empregam a sigla CTSA, acrescentando-

se a palavra “Ambiente” à nomenclatura original, que costuma justificar-se indicando uma 

apropriação de aspectos referentes à problemática ecológica ambiental às discussões CTS 

(PEDRETTI et al., 2006).  Outro indício de que o próprio nome do campo é um dos objetos 

em disputa consiste no fato de que a própria denominação CTSA para o campo não é uma 

unanimidade para os agentes que estão envolvidos na disputa. 

O trabalho simbólico de unificação e de universalização, no qual não atua 

somente o efeito da sigla CTS, mas todas as demais categorias expostas ulteriormente visam 

não somente constituir o conhecimento e o reconhecimento entre os agentes, sua mobilização 

em torno de determinados objetos, inclinando-os ao investimento e, assim, estabelecer a 

construção de uma identidade coletiva e de um grupo unificado; mas, também, dissimulam a 

construção de falsos consensos sobre a estrutura. O “movimento CTS”, a exemplo dos 

diversos movimentos destacados na história corrente, tal como o “movimento sindical”, é 

retratado como uma entidade, um sujeito coletivo uniformizado, intencional e consciente. 
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Uma noção mistificada e mistificadora das representações dos agentes que com ela se 

identificam, ao produzir uma imagem social do subcampo CTS sobre si mesmo, para si 

mesmo e para os demais agentes externos. Trata-se de uma imagem composta por uma 

construção teórica e prática que exerce efeitos científicos e políticos, uma vez que omite todo 

um processo de lutas anteriores e, consequentemente, as atuais, pela definição da verdade do 

campo. Logo, esse mesmo mecanismo de constituição e unificação torna-se, então, um 

instrumento de violência simbólica ao operar a imposição inconsciente de um consenso, 

omitindo-se as lutas passadas e em curso e os objetos em disputa. Pode-se dizer, ainda, que a 

unificação e universalização, necessárias para a construção de um campo social e um mercado 

de simbólico, somente exercem seu efeito mediante violência simbólica de omite em certa 

medida as disputas no próprio campo. 

  

IV. 3. 2. Afirmação da existência objetiva e simbólica do movimento CTS 

 

 

 Para compreender o movimento CTS, assim como qualquer outro espaço de 

produção simbólica, é preciso analisar a situação na qual e contra a qual ele se constituiu e 

tornou-se real (BOURDIEU, 2010a). Assim, analisar a história, mais do que “narrar” uma 

sucessão de “fatos” históricos, é perceber que a ação histórica, enquanto força simbólica, 

impõe-se em dois estados da história – uma história no estado objetivado, isto é, acumulada 

nos objetos e nas coisas pela ação do tempo (livros, teorias, máquinas, procedimentos, etc.); e 

uma história incorporada, interiorizada e exteriorizada pelos agentes na forma de habitus. São 

dois estados que permitem a história sobreviver no tempo e atuar sobre os agentes ao mesmo 

tempo em que eles a atualizam e a transformam em ação histórica por meio de investimentos 

individuais e coletivos. Trata-se de uma dialética entre a “história feita coisa” e a “história 

feita corpo” que, por uma espécie de cumplicidade dóxica, construtora de um senso prático, 

rege as representações e as tomadas de posição e ação tanto no espaço social quanto no 

espaço de lutas (BOURDIEU, 2010a, p. 83). 

Uma função implícita na referência recorrente à história de um determinado 

campo é a de afirmar e reafirmar a existência do campo como tal, da forma como é visto e 

percebido pelos agentes que nele atuam. Dos 9 trabalhos analisados, 8 destacam em algum 

momento as razões ou motivações consagradas historicamente, que desencadearam a 
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constituição do movimento CTS. Portanto, a afirmação da existência objetiva e simbólica do 

movimento CTS está no próprio fato de que há “uma história a ser contada” e a ser defendida 

em relação aos demais campos de produção simbólica.  Evidencia-se e defende-se a revolução 

simbólica que provocou a emergência do campo bem como a visão de mundo que a 

caracteriza e a diferencia dos demais campos de produção simbólica. A partir daí são 

destacados sucessivos acontecimentos que permitiram a emergência e relevância dos 

problemas denunciados e enfrentados pelos agentes do campo. 

Dentro da literatura dominante no Subcampo Brasileiro de Pesquisa em 

Ensino de Ciências CTS, o final da 2ª Guerra Mundial é apontado como o primeiro marco 

histórico importante que desencadeou uma série de eventos sucessivos que culminariam na 

construção dos ideais do movimento CTS.  Mais especificamente, o efeito devastador 

provocado pelas explosões das bombas nucleares nas cidades de Hiroshima e Nagasaki 

mostrou ao mundo o poder que o ser humano havia alcançado por meio da ciência e da 

tecnologia. Paradoxalmente, no período denominado pós-guerra, tal demonstração de poder 

levou à disseminação de uma percepção encantada da ciência e da tecnologia, uma vez que, 

afinal, ambas se mostraram tão eficazes em combater o “mal” que avançara sobre as 

sociedades ocidentais (SANTOS; MORTIMER, 2002; BAZZO; VON LINSINGEN; 

PEREIRA, 2003). 

Desse modo, foi estabelecido um “contrato social” alicerçado em uma 

concepção essencialista e triunfalista da ciência e da tecnologia (AULER, 2002). Um contrato 

que é apresentado na literatura dominante sob a forma de um modelo tradicional/linear de 

progresso social, desenvolvimento e inovação, baseado na crença da neutralidade da ciência e 

da tecnologia (PINCH; BIJKER, 1984; CEREZO, 2004).  A ciência até então caracterizada 

como uma entidade abstrata, neutra e verdadeira de compreensão da natureza, atuaria na 

sociedade por meio de suas “aplicações práticas”, caracterizadas por tecnologias. As 

tecnologias, por sua vez, deveriam ser postas a serviço da economia que estaria encarregada 

de empregá-las para a promoção do bem estar social (BAZZO, 1998). Essa concepção de 

progresso levou a um aumento expressivo nos investimentos em pesquisas científicas, que nos 

Estados Unidos, passou de 2,8 bilhões para 12,6 bilhões de dólares por ano, no período de 

1953 a 1965 (DIXON, 1979).  

O pioneirismo soviético na exploração espacial com o lançamento do 

primeiro satélite artificial, o Sputinik em 1957, e a ida do primeiro homem ao espaço, Yuri 

Gagarin em 1961, lançaram as primeiras dúvidas sobre a suposta eficácia do modelo 
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desenvolvimentista até então defendido (AULER, 2002; BAZZO; VON LINSINGEN; 

PEREIRA, 2003). Entretanto, tais dúvidas não recaíram diretamente à ciência e a tecnologia, 

e sim ao ensino praticado sobre elas. O ensino de ciências foi então caracterizado como 

obsoleto e demasiado distante da “ciência praticada pelos cientistas”, de modo que novos 

investimentos precisavam ser feitos. Nessa linha, alguns projetos de renovação curricular 

foram elaborados com o objetivo de formar cada vez mais cientistas e entusiastas da ciência e 

da tecnologia: PSSC (Física), CBA (Química), BSCS (Biologia), SMSG (Matemática), etc. 

Tais projetos eram caracterizados por uma forte abordagem experimental e reconhecidamente 

destinados para “alunos mais academicamente orientados” (CRUZ; ZYLBERSZTAJN, 2001, 

p. 175). 

A crença coletiva, constitutiva da doxa, de que o questionamento ao projeto 

de sociedade até então adotado é uma necessidade, é construída mediante o elencar de 

episódios históricos que destacam os impactos da ciência e da tecnologia sob os moldes do 

contrato social até então estabelecido e empregado. Logo, os acontecimentos históricos 

destacados na literatura do subcampo, ocorridos ao longo das décadas de 1950 e 1960, 

evidenciam diversos problemas sociais que são atribuídos ao desenvolvimento científico e 

tecnológico: a degradação ambiental proporcionada tanto acidentalmente (vazamentos em 

usinas nucleares, em petroleiros) quanto intencionalmente (exploração desregulada de 

recursos naturais); efeitos colaterais irreversíveis provocados pelo uso de medicamentos 

(como a talidomida); o desenvolvimento de armas gradativamente mais destrutivas 

proporcionados pela corrida armamentista EUA X URSS; as crises econômicas do 

capitalismo, sobretudo as sucessivas crises do petróleo; etc. Todos esses fatores aliados ao 

reconhecido fracasso das reformas curriculares educacionais até então empregadas que 

negligenciavam uma formação mais ampla que considerasse contextos sociais relevantes aos 

alunos, levou à emergência de movimentos sociais de contestação, contra culturais, 

ecologistas, pacifistas na Europa e nos Estados Unidos. Tais movimentos evidenciaram a 

latente quebra do contrato social anteriormente estabelecido e amplamente criticado pela 

literatura CTS (BAZZO; VON LINSINGEN; PEREIRA, 2003). 

Apesar da literatura dominante no subcampo brasileiro indicar que os 

questionamentos ao modo de produção da ciência e da tecnologia, nos moldes do contrato 

social estabelecido após a 2ª Guerra Mundial, terem se iniciado entre as décadas de 1960 e 

1970 (AMORIM, 1997; AULER, 2002; SANTOS; MORTIMER, 2002), alguns escritos de 



A História Dominante do Movimento CTS e o seu Papel no Subcampo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências CTS 

O Subcampo Brasileiro De Pesquisa Em Ensino De Ciências CTS (Ciência-Tecnologia-Sociedade): um espaço em construção 

167 

Robert K. Mertonxvi indicam a existência de questionamentos anteriores, entre as décadas de 

1930 e 1940. Em um texto datado de 1938, Merton sinaliza algumas características sobre 

esses questionamentos levantados sobre a ciência e a sua legitimidade, as chamadas 

hostilidades à ciência: 

 

  A hostilidade à ciência pode surgir de, pelo menos, dois conjuntos de 

condições, embora os sistemas concretos de valores – humanitários, 

econômicos, políticos, religiosos – sobre os quais se baseia possam variar 

consideravelmente. O primeiro conjunto envolve a conclusão lógica, embora 

não necessariamente correta, de que os resultados ou os métodos da ciência 

são hostis à satisfação de valores importantes.  O segundo consiste 

largamente de elementos não lógicos. A ele subjaz o sentimento de 

incompatibilidade entre os sentimentos incorporados no éthos científico e 

aqueles encontrados em outras instituições. Sempre que esse sentimento é 

desafiado, ele é racionalizado. Ambos os conjuntos de condições subjazem, 

em graus variados, às revoltas atuais contra a ciência (MERTON, 2013a, p. 

160). 

 

 

Em outro trecho datado de 1942, Merton sinaliza que tais questionamentos 

começam a ocupar certos espaços na estrutura social: 

 

  A revolta contra a ciência, que então parecia tão improvável, já que 

concernia apenas a tímidos acadêmicos, que ponderavam todas as 

contingências, apesar de remotas, chama agora a atenção tanto do cientista 

como do homem leigo. A contaminação local de anti-intelectualismo ameaça 

tornar-se epidêmica. [...] Os incipientes ataques atuais à integridade da 

ciência levaram os cientistas a reconhecer sua dependência de tipos 

particulares de estrutura social. Manifestos e pronunciamentos de 

associações de cientistas devotam-se às relações entre a ciência e a sociedade 

(MERTON, 2013b, p. 181). 

 

 

Além de sinalizar a existência de questionamentos à ciência até mesmo 

anteriores à 2ª Guerra Mundial, em particular o segundo fragmento indica, ainda, que tais 

                                                           
xvi A tese de doutorado de Robert K. Merton – Science, Technology and Society in Seventeenth Century 

England (1938) – é considerada um marco na sociologia da ciência. Nesse trabalho são apresentadas 

as primeiras análises que tentam estabelecer explicações sociológicas sobre o êxito no surgimento da 

ciência moderna no contexto da Inglaterra do séc. XVII. Merton foi a referência central na área da 

sociologia da ciência até a publicação de As Estruturas das Revoluções Científicas de Thomas Kuhn, 
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questionamentos foram construídos inicialmente no campo acadêmico, o que contrasta com 

algumas análises históricas dominantes no Subcampo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de 

Ciências CTS, que afirma “o caráter militante e menos acadêmico, características do início do 

movimento CTS” (AULER, 2002, p. 28). Apenas Amorim (1995), em um outro trabalho, 

sinaliza para questionamentos à ciência e à tecnologia anteriores à 2ª Guerra Mundial: 

 

  Historicamente, a proposição das idéias sobre a relação entre 

Ciência/Tecnologia/Sociedade provavelmente pode ser encontrada nos anos 

30, especialmente com o trabalho de Desmond Bernal, como autor do livro 

The social function of Science. A tese de Bernal, grosseiramente 

simplificada, era que a ciência não era uma atividade puramente neutra, 

cerebral, ou cultural isolada da estrutura sócio-econômica da sociedade, mas 

se influenciava, ou realmente era dirigida por esses fatores mais o poder 

político ou econômico (AMORIM, 1995, p. 15). 

 

 

Logo, os elementos indicados até aqui como precursores históricos que 

antecederam o surgimento do movimento CTS destacados, em maior ou menor detalhamento, 

ao longo da literatura dominante e que evidenciam uma aparente e intencional linearidade 

presente nessa história, visa construir um cenário histórico em que o desenvolvimento de suas 

ideias e prerrogativas tornem-se inevitáveis e urgentes, portanto, necessárias. A presença 

recorrente da história de origem do movimento CTS, portanto, visa tornar importante a 

existência do subcampo CTS brasileiro justificando-o no âmbito social. A sinalização 

recorrente que vincula a origem do CTS aos movimentos sociais emergentes na década de 

1960, não possui outro objetivo senão buscar maior legitimidade à existência e consolidação 

do subcampo, uma vez que os ideais defendidos passam ser vistos como um “anseio da 

sociedade”, no lugar de apenas mais uma proposta acadêmica. Aqui temos um esboço inicial 

da construção da illusio do subcampo. Todos esses elementos são mobilizados para se criar a 

ilusão responsável por transformar as representações emergentes e originárias da revolução 

simbólica em curso como algo evidente, algo óbvio, necessário para sublimar o trabalho de 

conversão coletiva e exercer o efeito de violência simbólica necessária para tornar uma visão 

específica de mundo na visão verdadeira do mundo (BOURDIEU, 2010a). 

                                                                                                                                                                                     

em 1962, e o surgimento do Programa Forte na sociologia do conhecimento (BLOOR, 2009) durante a 

década de 1970 (SHINN; RAGOUET, 2008; MARCOVICH; SHINN, 2013). 
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A história dominante, sob esse ponto de vista, é um problema político-

científico uma vez que tal construção possibilita a existência e persistência do subcampo no 

espaço social e a sua consequente transformação. Uma característica importante desse 

problema político-científico é a apresentação dos problemas denunciados e enfrentados pelo 

subcampo como um problema evidente e “real”, tratado como um problema dado, em 

oposição à ideia do objeto e problema construídos, reafirmando, novamente, a existência do 

subcampo como uma necessidade. Como ocorre em qualquer campo de produção simbólica, o 

subcampo sobrevive ao construir parte da “realidade” de acordo com os seus interesses, ao 

mesmo tempo em que estabelece “a verdade” legítima sobre ela.  Logo, o cenário histórico 

construído torna o questionamento à concepção imposta à ciência e à tecnologia por meio do 

“contrato social” que fora estabelecido no período pós-guerra, uma exigência sentida por 

diversos segmentos sociais. Esse questionamento levantou “a necessidade de revisar a política 

científico-tecnológica de carta branca e, com ela, a concepção de ciência e tecnologia e de sua 

relação com a sociedade” (CEREZO, 2004, p. 14). 

 

IV. 3. 3. O contrato social 

 

 

A crítica à noção de “contrato social” é o ponto de partida para a revolução 

simbólica com o intuito de empreender uma inversão de valores para a criação de uma outra 

representação para a ciência e a tecnologia (AULER, 2002; AULER; DELIZOICOV, 2001; 

AULER; BAZZO, 2001). Logo, a oposição entre o modelo tecnocrático de gestão e o modelo 

de participação pública propõe papéis distintos a serem desempenhados pelo cidadão que 

sobrevive em uma sociedade marcadamente influenciada, modelada e estruturada pelos fatos 

e artefatos científicos e tecnológicos. Os emergentes questionamentos ao desenvolvimento 

científico e tecnológico, aos seus modos de produção e de legitimação na e perante a 

sociedade, somente puderam se destacar porque a própria ciência e a tecnologia se 

fortaleceram e conquistaram considerável importância com a instituição do contrato social 

(DIXON, 1979).  

O contrato social permitiu que a ciência e a tecnologia tornarem-se 

oficialmente uma política de Estado, uma vez que o Estado tem a função de apropriar-se dos 

diferentes tipos de capitais necessários para manter a sua autonomia e o seu monopólio sobre 
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violência física e simbólica legítima e, simultaneamente, inculcar a necessidade pela 

manutenção da ordem social vigente (BOURDIEU, 2010a; 2014). O modelo linear de 

desenvolvimento e inovação (PINCH; BIJKER, 1984) e o mito do benefício infinito 

(CEREZO, 2004) nada mais são, senão, estratégias mais ou menos intencionais e mais ou 

menos inconscientes de buscar apoio social e, consequentemente, maior legitimidade no 

espaço social que justificasse o investimento do Estado. O Estado, segundo Bourdieu, atua 

“como uma espécie de banco de capital simbólico, garante todos os atos de autoridade, atos 

arbitrários, mas que não são vistos como tais” (2010b, p. 113), de modo que associar-se a ele 

é apropriar-se de toda a sua autoridade capaz de gerar discursos oficiais dotados de uma 

eficácia simbólica única. 

Ao criticar o contrato social até então estabelecido, o movimento CTS visa 

promover uma inversão de valores atribuindo o papel decisório para o cidadão. Tornando a 

participação pública em decisões envolvendo ciência e tecnologia uma necessidade para a 

sociedade e para a manutenção da ordem social, assim como o desenvolvimento científico e 

tecnológico o foram tornados no período pós-guerra, os defensores do movimento CTS 

também buscaram sua legitimidade junto à sociedade que justificasse, também, o 

investimento do Estado. Assim, o movimento CTS procurou dotar-se da autoridade do Estado 

ao buscar o estabelecimento de um novo contrato social a partir de um trabalho de conversão 

coletiva que visou, simultaneamente, tornar a crença dominante em descrença e apresentar 

uma nova crença que corresponda às expectativas criadas pelas críticas lançadas ao modelo 

anterior. 

Um indício interessante sobre essa disputa pela atenção e investimento do 

Estado pode ser visto no contexto norte-americano acerca dos investimentos governamentais 

sobre o currículo de ensino de ciências naturais. Na década de 1960, a National Science 

Foundation (NSF) financiou diversas reformas curriculares, e entre essas o projeto de ensino 

de Física do Physical Science Study Committee, conhecido pela sigla PSSC (ALVES-FILHO; 

PINHEIRO, 2012). Devido ao contrato social até então estabelecido, o ideal para a sociedade 

e, por isso, a responsabilidade do Estado era estabelecer uma educação científica direcionada 

para a formação de cientistas e engenheiros capazes de alavancar o desenvolvimento e o 

progresso social por meio do avanço da ciência e da tecnologia. Na medida em que a 

revolução simbólica promovida pelo movimento CTS conseguiu construir e impor novos 

valores para a educação científica, mobilizando instrumentos simbólicos tais como o apoio 

popular para a deliberação pública dos rumos da ciência, partindo da crítica contra a eficácia 
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dos sistemas tecnocráticos e a denúncia da ineficiência dos projetos curriculares anteriores 

(CRUZ; ZYLBERSZTAJN, 2001), anos mais tarde foram obtidos investimentos 

governamentais para o desenvolvimento de currículos em CTS, tais como o já citado Project 

Synthesis, também financiado pela NSF. Portanto, uma vez que a função do Estado é garantir 

aos cidadãos acesso aos meios culturais necessários para o exercício de seus direitos civis 

(BOURDIEU, 2010b; BOURDIEU, 2014), o movimento CTS conseguiu operar sua revolução 

simbólica ao impor a necessidade de políticas públicas que fornecessem instrumentos de 

participação para os cidadãos tomarem decisões, e a necessidade de uma educação científica 

diferenciada que possibilite essa tomada de decisões de forma crítica e consciente. 

Devemos lembrar, ainda, que essa imposição de novos valores e 

representações do mundo social ao campo das políticas públicas e ao campo educação em 

ensino de ciências, da mesma forma com que se tornam possíveis as revoluções simbólicas 

em qualquer outro campo, somente ocorre quando os agentes que os defendem conseguem 

mobilizar recursos dentro e fora do campo simultaneamente, de acordo com interesses 

específicos, mesmo esses interesses não sendo nunca totalmente evidentes e definidos para 

esses agentes, muito menos as estratégias necessárias para obtê-la (BOURDIEU, 2010b). A 

revolução simbólica, no momento “pré-revolucionario” (adotando-se, por empréstimo, essa 

noção kuhniana), nada mais é senão um investimento de alto risco, uma aposta, que em nada 

tem de evidente quando se comparada à história correntemente contata e reforçada no e pelo 

campo e que, somente, se torna realidade mediante o trabalho de universalização dos 

interesses específicos tidos na base da crença particular levada adiante pelos revolucionários. 

Trata-se do trabalho de universalização de uma illusio específica e, consequentemente, o 

ocultamento permanente da doxa no campo. 

 

IV. 3. 4. A illusio e a doxa 

 

 

O interesse é a condição fundamental para o funcionamento de um campo 

uma vez que permite tornar os objetivos do mesmo algo pelo qual vale a pena se investir e 

lutar. A illusio torna a luta pelo campo interessante e, portanto, a torna real e desejável. O 

“jogo merece ser jogado” porque os resultados, os lucros simbólicos, são vistos como 

interessantes por aqueles dotados de esquemas práticos de percepção e ação (habitus) capazes 
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de reconhecer os lucros, dar valor a eles, e a estarem predispostos a fazer uma aposta, um 

investimento, um lance no jogo. Por ser um princípio fundamental para o campo existem e 

persistem no espaço social tantos campos quanto illusiones possíveis de se constituir e 

persistirem historicamente. Trata-se, portanto, de uma ilusão capaz de mobilizar os agentes, 

resultante de uma determinada construção histórica e instituída arbitrariamente, mas que 

somente pode se fazer conhecer através da história que a omite enquanto escolha arbitrária 

(BOURDIEU, 2004c).  

Nos campos de produção simbólica relativamente autônomos, tais como o 

campo científico, a illusio adquire uma aparência de um interesse desinteressado e de um 

interesse pelo desinteresse. Isto é, o interesse científico consiste em uma forma tão particular 

de interesse específico que, quando apreciado por alguém não dotado do habitus específico 

necessário para reconhecê-lo, este lhe parece completamente ausente de interesse, plenamente 

gratuito. Dito de outra forma, o campo científico consiste em um espaço onde o desinteresse é 

bem visto e apreciado, é compensado e recompensado, o que faz com que as estratégias 

empregadas pelos agentes nele em disputa, movidos por seus interesses específicos, sejam de 

duplo sentido: luta-se, investe-se, aposta-se pelo progresso do campo, da ciência, do 

conhecimento e para se obter uma posição mais privilegiada na estrutura ao ser reconhecido 

pelo progresso alcançado (BOURDIEU, 2004a). 

A literatura dominante do Subcampo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de 

Ciências CTS está permeada das reconstruções históricas interessadas que reforçam a todo 

instante a illusio defendida pelo campo e que o coloca permanentemente em luta: 

 

Os trabalhos curriculares em CTS surgiram, assim, como decorrência da 

necessidade de formar o cidadão em ciência e tecnologia, o que não vinha 

sendo alcançado adequadamente pelo ensino convencional de ciências 

(SANTOS; MORTIMER, 2002, p. 3 grifos nossos). 
 

Trata-se de ir além dos objetivos centrados nos conteúdos e nos processos 

da ciência marcados por epistemologias internalistas. A educação em 

ciência passa também a ser educação sobre ciência. A educação científica 

só tem sentido no contexto de uma educação para a cidadania. O processo 

pedagógico, agora, não se limita à sala de aula. O meio circundante, a 

comunidade passam a integrar o contexto educacional (AULER, 2002, p. 11 

grifos nossos). 
 

Esta maneira de encarar a ciência e seu ensino, assume a necessidade de 

envolver o mundo dos participantes (alunos e professores) e de incorporar e 

relacionar as suas preocupações, para com isso aumentar a sua capacidade 
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de resolver problemas. Quando se considera a forma cada vez mais 

poderosa através da qual a ciência e a tecnologia influenciam a vida 

cotidiana, torna-se clara a necessidade de uma educação científica que 

permita o envolvimento com temas decorrentes dessa influência, possibilite 

julgamentos, sugira ações práticas e aplicações locais e que seja rica em 

valores (CRUZ; ZYLBERSZTAJN, 2001, p. 172 grifos nossos). 
 

 

Esse interesse do subcampo CTS, que repousa na promoção de uma 

formação científica cidadã aos estudantes, capaz de fomentar uma postura crítica aos 

problemas científicos e tecnológicos de forte impacto social, além de mobilizar os agentes 

atuantes na estrutura em questão, dando-lhes a ilusão, a crença, o sentido do jogo e que 

motivam as suas aspirações e ambições pessoais (dependentes elas próprias de sua posição na 

estrutura das lutas simbólicas), também omitem aquilo que é percebido como evidente, de tal 

modo que é simplesmente mantido fora de discussão: a doxa. 

Essa espécie de consenso inconsciente, invisível e inquestionável, a doxa 

situa-se por detrás das dissensões e embates protagonizados pelos agentes antagonistas no 

campo. A submissão dóxica consiste numa espécie de censura tácita, admitida de forma 

inconsciente por todos os que se permitem participar das lutas no campo, porque estão 

comprometidos com o campo e, portanto, são coniventes com a submissão. Mais do que uma 

regra a ser seguida, a doxa é aceita a partir do momento em que se reconhece e se aceita como 

legítima a illusio do campo, estando ela, a doxa, comprometida com o próprio funcionamento 

do campo e com os seus fundamentos.  

A doxa do Subcampo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências CTS, 

da mesma forma com que acontece nos demais campos de produção simbólica, encontra-se 

sublimada em meio aos produtos e às discussões construídas e estabelecidas pelos agentes. 

Ela é, ao mesmo tempo, o que há de mais evidente e de mais velado no campo, uma vez que a 

simples possibilidade de questionamento a essa “verdade” escondida em meio as lutas, põe 

em risco a própria existência do campo. Ao aceitar-se a illusio do Subcampo Brasileiro de 

Pesquisa em Ensino de Ciências CTS, aceita-se, implicitamente, a possibilidade de uma 

formação científica orientada para os cidadãos. Nenhum dos agentes posicionados no 

subcampo pergunta-se: “É realmente possível formar cientificamente um cidadão?”. Este é 

um questionamento proibido no interior do subcampo e em meio às suas discussões porque 

uma simples resposta negativa colocaria em risco toda a sua estrutura, que sustenta e garante 

os investimentos e os lucros simbólicos dos agentes. Assim, fazem parte integrante da doxa 
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toda a (re)construção histórica que impõe como necessária a formação científica de cidadãos e 

que omite a discussão sobre a real possibilidade de uma formação cidadã em/sobre ciências. 

Logo, questionamentos que os agentes no subcampo, sejam dominantes sejam dominados, 

estejam eles empregando estratégias de conservação ou estratégias de subversão, sempre 

giram em torno dos problemas e metodologias associadas à melhor maneira de se formar 

cidadãos críticos das relações CTS presentes no meio em que vivem. 

 

IV. 3. 5. Problemas e metodologias dominantes 

 

 

Tratando-se de um interesse intrínseco às configurações do subcampo, a 

illusio tende a mobilizar os agentes em torno dos problemas capazes de gerar um alto lucro 

simbólico, isto é, o reconhecimento de seus pares-concorrentes e o prestígio de uma posição 

mais privilegiada na estrutura das lutas travadas no subcampo. Logo, aquilo que é conhecido e 

reconhecido como importante e interessante (no duplo sentido), tende a ser assim reconhecido 

pelos demais agentes do campo, pois trata-se de algo que fará com que a produção simbólica 

seja apreciada e considerada importante pelos demais concorrentes, lançando-se luz sobre seu 

produtor, destacando-o dos demais (BOURDIEU, 1983). 

Uma vez que a illusio, que mobiliza o subcampo e estabelece a busca pela 

formação de cidadãos aptos a reconhecerem as complexas relações CTS estabelecidas em seu 

meio social, é reconhecida e apropriada pelos agentes, o principal objeto em disputa no 

subcampo CTS, pelo qual se busca uma resposta é: “O que significa formar cientificamente 

um cidadão?”. Aquele que conseguir dar o melhor encaminhamento a tal pergunta, ou fazer 

os demais agentes reconhecerem o seu encaminhamento como o mais adequado ou ajustado, 

ou ainda, aquele que conseguir fornecer uma resposta criativa e inesperada, portanto original, 

e que seja assim reconhecida pelos demais agentes do campo, tende a se posicionar nos locais 

mais privilegiados da estrutura das lutas simbólicas – torna-se um dominante. 

As construções históricas orientadas pela illusio e expostas pela literatura 

dominante no Subcampo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências CTS, destacam um 

ideal de cidadão particular que é amplamente valorizado e almejado. Este cidadão deve 

possuir capacidades específicas como tomar decisões informadas e responsáveis sobre 

problemas e controvérsias sociais envolvendo ciência e tecnologia e empreender ações 
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conscientes orientadas para a solução desses problemas (AMORIM, 1997; BAZZO, 1998; 

AULER; BAZZO, 2001; AULER, 2002; SANTOS; MORTIMER, 2002; CRUZ; 

ZYLBERSZTAJN, 2001). Logo, de acordo com o pensamento dominante no subcampo CTS, 

formar cidadãos críticos das relações CTS significa desenvolver estratégias de ensino e 

aprendizagem capazes de fomentar a construção de conceitos e o desenvolvimento de 

habilidades e valores tidos e defendidos pelo próprio subcampo como interessantes e 

pertinentes para a atuação democrática na sociedade. 

E qual seria a melhor metodologia para se formar cidadãos capazes de tomar 

decisões responsáveis e ações conscientes? Embora seja desejável que as metodologias 

propostas pelos agentes do subcampo sejam aceitas pelos demais agentes como soluções 

infalíveis e que sejam postas a funcionar integralmente, quase que como um roteiro, ou uma 

fórmula mágica, o que acarretaria o prestígio do reconhecimento no subcampo, os agentes 

jamais admitem tal desejo, seja pelo fato de se tratar de um subcampo interior ao campo 

educacional que há muito abole a mera aplicação mecânica de modelos educacionais 

desconsiderando-se as especificidades de cada contexto, seja pela própria dinâmica de 

funcionamento de um campo, que impede a aceitação pura e simples dos produtos simbólicos 

construídos pelos concorrentes, pelo simples fato de existir uma luta pela definição da 

verdade desses produtos. Entretanto, algumas metodologias são consagradas pela literatura 

dominante por serem recorrentemente sinalizadas nas reconstruções históricas do movimento 

CTS, tais como: a abordagem temática e interdisciplinar; o tratamento de problemáticas reais, 

abertas e próximas do contexto dos alunos; o debate de ideias; a abordagem de controvérsias; 

a valorização do pensamento divergente; a utilização de simulações e de “jogos de papeis”; 

atividades de tomada de decisão; a construção de modelos e de artefatos tecnológicos; 

abordagem de fatos da história da ciência e da tecnologia.  

Trata-se de metodologias que visam explorar os aspectos ambientais, 

políticos, econômicos, éticos, sociais e culturais que permeiam a vivencia dos alunos na 

sociedade. Além disso, tais metodologias evidenciam a importância de trabalhos e a 

organização dos alunos em pequenos grupos, o incentivo à aprendizagem cooperativa; 

discussões centradas nos estudantes e a ação comunitária como meios para gerar motivação e 

o cultivo de conhecimentos, habilidades e valores apontados como necessários para a 

formação cidadã. 

Os problemas e metodologias historicamente consagradas e apresentadas 

como dominantes exercem um poder simbólico sobre os agentes e sobre as estruturas, tanto 
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objetivas quanto incorporadas, pois permite uma construção específica da realidade 

estabelecendo uma “ordem gnosiológica”. Produzem uma percepção homogênea do universo 

simbólico que torna possíveis as concordâncias estabelecidas sobre determinados objetos. Da 

mesma forma que os trabalhos sinalizados por Chrispino et al., (2013) são percebidos como 

“leitura obrigatória” no subcampo, sendo reconhecidos por sua pertinência e, assim, tornando 

seus autores capazes de deformar o espaço a sua volta e demarcar posições em relação as, e 

contra as quais os demais agentes devem se posicionar, os problemas e metodologias 

dominantes também se impõem aos agentes que, igualmente, devem se posicionar em relação 

a elas e, ao mesmo tempo, contra elas.  

A violência simbólica exercida pelos problemas e metodologias dominantes 

as faz atuar, portanto, como requisitos de entrada no campo. Os agentes devem, então, ou 

incorporá-los à sua prática científica ou assumir determinada posição em relação a eles, de 

modo que, qualquer que seja a alternativa adotada, evidencia a devida apropriação dos 

conceitos e práticas dominantes, dando, assim, o direito de participar da luta científica de 

forma legítima. Trata-se de bens simbólicos que são implicitamente exigidos, tanto pelas 

estruturas objetivas quanto pelas estruturas incorporadas, pelos agentes e para os agentes no 

campo e que fazem parte da definição tacitamente aceita como verdadeira, estabelecidos 

como a ordem vigente no campo, que devem ser compartilhados e adotados ou devem ser 

levados em conta caso se pretenda questionar a ordem estabelecida – no caso, operar uma 

revolução no campo. De qualquer forma, a energia social historicamente acumulada e, 

incessantemente, firmada e afirmada por meio de referências históricas à sua gênese, se 

conserva ao tornarem esses bens simbólicos, obrigatoriamente, objetos de dissensão e disputa, 

portanto, permanentemente presentes no campo e sobre os quais os agentes devem se ocupar 

na busca por uma posição mais privilegiada na estrutura das lutas. Para o tratamento desses 

objetos, os agentes, dependendo da posição em que ocupam na estrutura e da trajetória 

anterior que o levou a ocupar determinada posição no presente, lançam mão de estratégias 

mais ou menos conscientes, com o objetivo de alcançar uma melhor posição em meio às lutas 

simbólicas. Tais estratégias levam a uma relativa diferenciação dos agentes na estrutura. 

 

IV. 3. 6. Elementos de diferenciação na estrutura 
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O campo científico é o local onde todas as práticas sociais são direcionadas 

para a aquisição de autoridade científica e que o reconhecimento consiste em se fazer “um 

nome próprio, um nome conhecido e reconhecido” dotado de visibilidade dentro do campo, 

ou seja, diferenciar-se do fundo indiferente e comum, tornando-se referência destacada e 

diferenciada na estrutura (BOURDIEU, 1983, p. 132). Com esse objetivo em mente, cada 

agente desenvolve estratégias relativamente diferenciadas a depender da posição que ocupa 

em determinado momento, do estado das lutas em curso no campo e da percepção que esse 

determinado agente possui desse estado das lutas em curso.  

Logo, as estratégias empregadas pelos agentes refletem sobre as 

reconstruções históricas dominantes aqui analisadas, uma vez que, por desempenhar papel 

simbólico importante nas lutas e no estabelecimento do campo, essas reconstruções também 

são, de modo inconsciente, incorporadas às estratégias de diferenciação na estrutura na busca 

por autoridade científica. A autoridade científica é obtida através do acúmulo de capital 

científico, que é o princípio diferenciador dos agentes e das estratégias na estrutura do campo. 

O campo em questão, o Subcampo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências CTS, são 

identificados dois tipos de capitais: o capital cultural (ligado especificamente às contribuições 

feitas às problemáticas enfrentadas pelo campo) e o capital social (ligado à presença em 

cargos burocráticos que exercem influência no campo. 

Na literatura dominante no subcampo CTS, as reconstruções históricas 

sinalizam para elementos diferenciadores dos agentes de acordo com a estrutura do capital 

acumulado e almejado. Nas caracterizações históricas apresentadas por agentes com 

inclinações ao acúmulo de capital social, percebe-se uma evidente valorização e importância 

dos escritos e trabalhos estrangeiros sobre CTS, sobretudo na chamada “vertente norte-

americana” do movimento CTS. As reconstruções históricas proporcionadas por esses agentes 

possuem como características um uso extenso de citações de literaturas estrangeiras, obras em 

sua maioria disponíveis somente em língua estrangeira e, relativamente, de difícil acesso. 

Apesar da primazia dada à vertente norte-americana, alguns elementos da “vertente europeia” 

do movimento CTS são elencados, apenas a título de ilustração, estando praticamente toda a 

discussão marcadamente realizada sobre os autores norte-americanos. 

Por sua vez, as reconstruções históricas apresentadas por agentes 

caracterizados pelo acúmulo de capital cultural, apresentam uma preocupação em evidenciar a 

existência do pensamento local desenvolvido sobre as relações CTS, denominado de 

Pensamento Latino-americano CTS – PLACTS (VACCAREZZA, 2004; DAGNINO; 
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THOMAS, 2002). Além disso, as caracterizações históricas levam em consideração as 

contribuições produzidas no contexto nacional de pesquisa em ensino de ciências CTS e uma 

relativa aproximação às pesquisas em ensino de ciências CTS produzidas em países europeus 

como Espanha e Portugal.  

Essas sutis diferenças percebidas nas reconstruções históricas dominantes 

realizadas no subcampo CTS sinaliza para o arbitrário presente nas escolhas históricas, que as 

próprias reconstruções se esforçam por omitir. As opções feitas, condicionadas pelo “sentido 

do jogo” incorporado ao longo de uma trajetória particular na história das lutas, são 

dependentes elas próprias das posições ocupadas pelos agentes e do estado das lutas (passado 

e presente) no interior da estrutura. Posições essas que permitem enxergar certas coisas e não 

enxergar, ou não querer enxergar outras tantas e, portanto, resultam em opções que tornam 

“reais” e existentes determinadas realidades e tornam ocultas e inexistentes, logo irreais, 

outras realidades não perceptíveis. Esse ocultamento existente no arbitrário das escolhas 

feitas, capaz de tornar verdadeiras realidades específicas que se impõem a todo instante aos 

agentes em disputa no campo, é elemento constitutivo da violência simbólica que se exerce 

sobre todo o campo, com o consentimento tácito, tanto daqueles que a exercem, quanto 

daqueles que a sofrem, tornando-a, assim, legítima e “verdadeira” (BOURDIEU, 2004a). 

 

IV. 3. 7. Falsos problemas 

 

 

Por fim, além de desvelar alguns mecanismos de dominação presentes no 

campo e promover uma ruptura com a noção ingênua de senso comum sobre a história – 

caracterizada aqui por “historicismo espontâneo” – e que contribui para a disseminação 

acrítica de diversos elementos e instrumentos de dominação aqui abordados, a análise da 

literatura dominante pôde, ainda, apontar para alguns princípios de visão e divisão que, 

igualmente espontâneos e ingênuos, podem resultar em construções equivocadas e evidenciar 

falsos problemas e classificações (BOURDIEU, 2004a). Um destes falsos problemas que 

acarretam em falsas classificações, consiste na distinção do movimento CTS em duas 

vertentes, caracterizadas por sua origem geográfica, sendo atribuída a uma dela a 

denominação de vertente/tradição europeia e à outra de vertente/tradição americana: 
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Enquanto a primeira premissa resume os resultados da pesquisa acadêmica 

na tradição CTS de origem europeia, centrado nos estudos dos antecedentes 

sociais da mudança em ciência-tecnologia, a segunda recolhe os resultados 

de outra tradição mais ativista, com origem nos EUA, centrada mais nas 

consequências sociais e ambientais da mudança científico-tecnológica e nos 

problemas éticos e reguladores suscitados por tais consequências (BAZZO; 

VON LINSINGEN; PEREIRA, 2003, p. 127). 

 

O posicionamento americano, pelos problemas sociais com que nos 

deparamos, é mais produtivo, pois tem um caráter mais prático por implicar 

a presença de uma proposta mais educativa e ética com especial interesse na 

democratização dos processos de tomada de decisões em políticas 

tecnológicas e ambientais. A escola europeia, por sua vez, é fortemente 

enraizada na tradição acadêmica, dando mais valorização à ciência e ao seu 

desenvolvimento para secundariamente ocupar-se da tecnologia (BAZZO, 

2011, p. 169). 
 

 

A falsa dicotomia imposta pelas construções históricas dominantes no 

subcampo invoca um falso problema ao insistir na dualidade vertente europeia/vertente 

americana, uma “mais acadêmica” e outra “mais ativista”, que opera distinções 

estigmatizadas, estigmatizadoras e, portanto, redutoras dos produtos simbólicos produzidos 

pelo movimento CTS. Apesar do CTS ser um “movimento” cuja gênese se deu no espaço 

acadêmico, a negação insistente das citações acima da vertente europeia, supostamente 

“enraizada na tradição acadêmica” e a preferência declarada à vertente americana, 

supostamente “mais ativista”, é claramente um retorno à tentativa de vinculação aos 

movimentos sociais que garantiram autoridade e legitimidade ao movimento CTS em sua 

origem. 

As investigações realizadas pela chamada vertente europeia, generalizada 

por ser “centrada nos estudos dos antecedentes sociais da mudança em ciência-tecnologia” 

realmente abordam o desenvolvimento e a consolidação de fatos e artefatos científicos e 

tecnológicos, porém apontam instrumentos para a renegociação desses produtos pelos 

cidadãos interessados, o que tem importante impacto na avaliação de suas consequências e de 

possíveis alternativas (LATOUR, 2011). Outras pesquisas abordam o trabalho de movimentos 

sociais na discussão da ciência e da tecnologia como, por exemplo, os estudos realizados por 

Collins e Pinch (2010a; 2010b) que analisam o desempenho de grupos ativistas organizados e 

mobilizados em controvérsias científico-tecnológicas ligadas ao teste de medicamentos para o 

tratamento da AIDS, evidenciando a forma com que esse engajamento proporcionou uma 

renegociação da relação médico-paciente nas pesquisas e testes de novos medicamentos. Por 
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fim, a afirmação de que essa tradição atribui um papel secundário à tecnologia é refutada por 

diversos trabalhos que se ocupam em analisar controvérsias e reconstruções históricas 

envolvendo artefatos e sistemas tecnológicos (PINCH; BIJKER, 1984; HUGHES; 1987; 

CALLON; 1987; COLLINS; PINCH, 2010a; 2010b; LATOUR, 2011).  

Geradora de falsas percepções, essa falsa distinção redutora tenta impor um 

princípio de divisão arbitrário e juízo de valor específico de um determinado grupo de agentes 

como algo legítimo, fecha-se para importantes contribuições fornecidas pela desvalorizada 

“vertente europeia” que marcadamente rompem com as características que lhes são atribuídas 

e que foram acima expostas. 

Distinção essa que se configura em um falso problema, uma vez que, 

conforme sinalizada na citação anterior ao afirmar que o “posicionamento americano, pelos 

problemas sociais com que nos deparamos, é mais produtivo, pois tem um caráter mais 

prático”, propõe e impõe perguntas equivocadas para o encaminhamento de propostas 

pedagógicas ao contexto brasileiro. No lugar de se questionar que elementos são interessantes 

e necessários para se desenvolver propostas curriculares no Brasil, independente de sua 

origem geográfica e da imagem estigmatizada que dela se faz, opta-se por questionar qual a 

tradição é mais adequada, senão superior, apenas por referências a características arbitrárias 

tais como “acadêmico” e “prático”, produzindo percepções que passam a ser transmitidas e 

reproduzidas de forma acrítica pelos demais agentes do subcampo. Falsos problemas são 

importantes na medida em que definem, quando não polemizam, a baixíssimos custos 

teóricos, portanto, sem grande esforço intelectual de objetivação e análise (o que não quer 

dizer que não haja esforço simbólico considerável de convencimento coletivo), o universo do 

que é considerado relevante e merecedor de reconhecimento – o universo dos problemas e 

metodologias dominantes.  

 

IV. 4. Considerações finais 

 

  

As análises aqui apresentadas buscaram desvelar alguns instrumentos que 

caracterizam a manifestação do poder simbólico presente nas relações de dominação no 

interior do Subcampo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências CTS que deixa-se 
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transparecer nas (re)construções históricas dominantes contadas sobre o subcampo e para o 

subcampo em questão. O poder simbólico, um poder construído socialmente que somente se 

exerce se for reconhecido como legítimo – através da ignorância das escolhas arbitrárias 

presentes em sua gênese, que se fazem esquecer enquanto construção social – é um poder 

capaz de “criar” a realidade, a partir da imposição (e aceitação) de uma visão de mundo 

particular, cujo efeito mais evidente é a propriedade de fazer ver e de fazer acreditar, de 

estabelecer crenças tidas como universais e verdadeiras e, assim, tornar-se “real” e “evidente”.  

Além de desvelar alguns mecanismos de dominação presentes no campo, o 

presente artigo teve o objetivo, ainda, de promover uma ruptura com a noção ingênua de 

senso comum sobre a história – caracterizada aqui por “historicismo espontâneo” – e que 

contribui para a disseminação acrítica de diversos elementos e instrumentos de dominação 

aqui abordados. A história dominante é, na verdade, uma versão histórica que se impôs como 

dominante no campo e que se faz esquecer enquanto história construída socialmente por meio 

das lutas travadas pela definição das verdades legítimas do campo. Problematizá-la torna-se 

importante, pois a relação entre a história do campo e um agente determina tanto a visão desse 

agente sobre a história quanto sobre o estado das relações do campo de produção simbólica, 

uma vez que “as tomadas de posição sobre o passado radicam frequentemente [...] em 

tomadas de posição latentes sobre o presente ou, mais exatamente, contra adversários 

intelectuais do presente” (BOURDIEU, 2010a, p. 78). 

Nesse sentido, buscou-se aqui evidenciar que as (re)construções históricas 

dominantes atuam como manifestações de violência simbólica, cujo efeito desempenha papel 

importante na criação e consolidação dos atos de fé simbólica que possibilitam a criação desse 

artefato social que é o Subcampo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências CTS. A 

objetivação do trabalho de mobilização presente e atuante na história do campo, caracterizado 

num esforço de unificação e universalização de interesses que produz parte significativa das 

representações que os agentes possuem de si próprios, e que transmitem para os demais 

campos de produção simbólica, permitiu explicitar e questionar alguns fundamentos que, até 

então, permaneciam como inquestionáveis no subcampo CTS. 

Retomando a pergunta inicialmente apresentada para guiar a construção das 

análises aqui feitas: “Quais os elementos e princípios simbólicos de dominação são 

possíveis de evidenciar nas construções históricas apresentadas na literatura dominante 

do Subcampo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências CTS?”, o sistema de 

categorias e dados elaborados, analisados e discutidos indicam a atuação de elementos 
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presentes na literatura dominante do subcampo que permanecem visíveis e outros que são 

mantidos sublimados e invisíveis, todos atuantes intensivamente nas relações estabelecidas na 

estrutura das lutas entre os agentes situados no subcampo. 

As categorias discutidas – O efeito da sigla CTS; Afirmação da existência 

objetiva e simbólica do movimento CTS; O contrato social; A illusio e doxa; Problemas e 

metodologias dominantes; Elementos de diferenciação na estrutura; Falsos problemas – e 

as rupturas e avanços que elas proporcionaram, evidenciam a necessidade de se pensar a 

história apresentada sobre o campo como uma versão da história do campo, a história 

dominante do campo, e que ela deve ser pensada relacionalmente, situando-a em meio às lutas 

estabelecidas, motivadas pela illusio, e travadas na disputa pela definição de suas crenças e de 

seus fundamentos. 

 A ação histórica no subcampo, que se faz presente nas tomadas de posição 

e na ação dos agentes, nas estratégias objetivas e inconscientes, nas apostas e nos riscos, 

mobiliza as duas formas de história presentes no campo – a história no estado objetivado e a 

história no estado incorporado, constitutiva do habitus – numa dialética de autoafirmação e 

atualização da história no e pelo subcampo. A história objetivada, presente nos objetos e nos 

símbolos, apenas “sobrevive” ao tempo histórico se se mantiver permanentemente atualizada, 

atuada e atuante, isto é, reativada no presente e se fazendo presente, se conseguir encontrar 

nos corpos esquemas de percepção em conformidade com a história, capaz de compreender a 

história e dar-lhe sentido; e na relação com a história incorporada, história feita habito, 

presente nas representações e nas percepções, nos gostos e afinidades, nas escolhas e nas 

posições, no senso prático do jogo, se renova e se atualiza – e se transforma (BOURDIEU, 

2010a).  

Questionar a história dominante, como aqui se buscou, é tentar atualizar a 

história do subcampo, tanto objetivada quanto incorporada, com a lucidez teórica e prática de 

seus efeitos e suas limitações, consciente de que a tentativa de renovação histórica nada mais 

é senão uma estratégia estabelecida no campo e contra o campo, interessada, ao mesmo tempo 

em que tenta se tornar interessante aos olhos dos demais agentes, ao pôr em questão os 

fundamentos do próprio campo, e que será avaliada com os mesmos olhos interessados (no 

jogo) daqueles que a objetivaram, afinal, “à medida que a própria definição dos critérios de 

julgamento e dos princípios de hierarquização estão em jogo na luta, ninguém é bom juiz 

porque não há juiz que não seja, ao mesmo tempo, juiz e parte interessada” (BOURDIEU, 

1983, p. 130).   



 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

O FIM DE UM TEXTO, O INÍCIO DE UMA LUTA 

 

 

 

qui são apresentadas algumas das contribuições as quais acredita-se 

que o presente trabalho foi capaz de sinalizar, após operar todo um 

esforço de objetivação e análise das relações e práticas presentes na 

produção e reprodução do universo das pesquisas em ensino de 

ciências em CTS no Brasil, que resultaram, aqui, na caracterização 

do Subcampo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências CTS. 

 O trabalho realizado teve como principal objetivo reunir elementos 

presentes nas pesquisas em ensino de ciências CTS que tornassem possível descrever esse 

espaço de produção científica em específico como um Subcampo Brasileiro de Pesquisa em 

Ensino de Ciências CTS, apreendendo objetivamente as hierarquias existentes, a descrição 

das estruturas presentes nesse espaço que o tornam interessantes para o investimento de uma 

quantidade razoável de pesquisadores e, ainda, identificar alguns efeitos desta estrutura sobre 

a produção das próprias pesquisas. 

 Ao final deste trabalho de objetivação, constantemente apoiado no aporte 

teórico construído por P. Bourdieu, retoma-se, aqui, aqueles questionamentos que 

inicialmente guiaram as ações do pesquisador – apresentadas na Introdução – e que torna-se 

de fundamental importância o retorno destes mesmos questionamentos a fim de proporcionar 

uma melhor compreensão das possibilidades que se abrem a partir da análise aqui realizada: 

A 
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“Existem elementos presentes no Campo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências 

que sinalizam para a estruturação de um Subcampo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de 

Ciências CTS? Quais são esses elementos? Qual a estrutura deste subcampo? Quais são os 

agentes e as instituições que fazem parte da disputa no interior deste campo? Que verdades 

tais agentes e seus grupos defendem e procuram impor, via violência simbólica, aos outros 

agentes concorrentes-consumidores por meio do Subcampo Brasileiro de Pesquisa em 

Ensino de Ciências CTS?”. As principais conclusões obtidas, depois de todo esse processo de 

objetivação e análise, são apresentadas a seguir. 

 As análises sobre as reconstruções históricas produzidas sobre a origem e 

institucionalização do Campo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências, enquanto 

espaço de produção e legitimação das pesquisas em ensino de ciências no Brasil, contribuíram 

para a determinação das propriedades pertinentes, os capitais simbólicos, valorizados em 

disputados nas lutas pela verdade científica dessas pesquisas, e que são, posteriormente, 

reconvertidas no interior das lutas do Subcampo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de 

Ciências CTS.  

 As análises das gêneses históricas das estruturas desse campo foram 

importantes na medida em que permitiram identificar as formas de investimento simbólico 

construídas e instituídas historicamente, num primeiro momento pela estruturação do campo 

científico brasileiro e, posteriormente, pelo Campo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de 

Ciências. Compreender o cenário em que são realizados os atos de investimento simbólico, 

enquanto apostas visando obter determinado tipo de lucro igualmente simbólico, contribuiu 

para uma melhor identificação das estratégias utilizadas pelos agentes bem como os capitais 

especificamente almejados por elas e o impacto dessas estratégias no processo de constituição 

de um habitus específico característico das pesquisas em ensino de ciências. Uma 

contribuição heurística relativamente significativa das análises realizadas sobre as gêneses 

históricas do Campo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências, consiste justamente na 

postura adotada do pesquisador frente à trajetória do campo em estudo, como forma de 

objetivação científica. Somente ao tomar a trajetória do Campo Brasileiro de Pesquisa em 

Ensino de Ciências não como objeto de história, mas sim como objeto de análise histórica, 

profundamente distinta e heuristicamente mais eficiente, que se torna possível apreender 

significativamente as relações de força simbólicas presentes na estrutura de um campo de 

produção cultural. 
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 As análises realizadas sobre as trajetórias tanto do campo científico 

brasileiro, quanto do Campo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências, tiveram a 

finalidade de instrumentalizar o leitor-analista para algumas das propriedades pertinentes de 

serem buscadas na construção da representação do Subcampo Brasileiro de Pesquisa em 

Ensino de Ciências CTS. Os agentes desse subcampo, os produtores das pesquisas em ensino 

de ciências CTS no Brasil, posicionados na estrutura segundo os seus capitais simbólicos 

acumulados denunciaram hierarquias, tacitamente evidentes aos pesquisadores do subcampo, 

mas que ainda não haviam sido apreendidas, sistematizadas e descritas por meio de um aporte 

teórico que tornasse possível desvelar relações de força e de dominação implícitas e 

sublimadas na estrutura das lutas pela verdade desse espaço em particular. Os capitais cultural 

e social mostraram-se pertinentes para a devida caracterização tanto desse espaço de produção 

das pesquisas em ensino de ciências CTS quanto dos pesquisadores envolvidos nela, 

evidenciando, ainda, oposições existentes na produção cultural e a presença de conceitos 

concorrentes que atuam em uma luta permanente para se definirem como a verdade do 

subcampo. As tentativas e a instauração de revoluções simbólicas no subcampo por agentes 

desigualmente ali posicionados, como produto de uma especialização das pesquisas em ensino 

de ciências CTS deu origem a oposições como CTS/CTSA e Alfabetização Científico-

Tecnológica/Letramento Científico e Tecnológico, além de um amplo grupo de conceitos que 

representam as principais contribuições culturais produzidas pelo subcampo: “Questões 

Sociocientíficas”, “Questões Socioambientais”, “Aspectos Sociocientíficos”, “Aprendizagem 

Centrada em Eventos”, “Controvérsias Científicas/ Sociocientíficas”, etc. e que resultam em 

uma estrutura momentânea de posições e de dominações nessas pesquisas. 

 As críticas apontadas sobre literatura dominante das pesquisas em CTS no 

Brasil, denunciam os efeitos a que se está sujeito a todo instante, exatamente a partir do 

momento em que se decide entrar e tomar uma posição nesse espaço de lutas. As sinalizações 

de violência simbólica aqui realizadas, somente se tornaram viáveis devido à postura 

permanente de questionamento epistemológico sobre alguns dos elementos tidos como 

fundamentais do subcampo em questão.  

Muito do que aqui foi escrito se deve, em grande parte, ao referencial 

teórico adotado, que permeou todo o trabalho, desde a construção do objeto de pesquisa, isto 

é, o olhar instrumentalizado que permitiu objetivar parte da realidade a qual se pretendeu 

construir uma forma de conhecimento sobre, e, como um guia ao qual recorre-se 

constantemente nos momentos de dúvida, em que são exigidos do pesquisador uma tomada de 
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posição, uma opção metodológica, um recorte específico que irá dar forma ao objeto, e 

realizar a análise de uma realidade, apontando para a direção das decisões que se mostraram, 

então, mais adequadas. Destaca-se também a postura de pesquisa adotada que manifestou-se 

sob a forma de uma resistência na leitura, isto é, a recusa a uma leitura conformista e 

consentida sobretudo sobre os trabalhos analisados durante toda as etapas de construção do 

objeto, que proporcionaram, em determinados momentos, movimentos de afastamento e 

aproximação epistemologicamente pertinentes e de fundamental importância para a qualidade 

das análises apresentadas e discutidas. 

Quanto às contribuições que essa postura metodológica e epistemológica 

permitiu alcançar, torna-se pertinente resgatar a pergunta inicialmente apresentada na 

Introdução desta obra: “Por que é importante pensar as relações de produção e reprodução 

das pesquisas em Ensino de Ciências em CTS no Brasil como um campo?”.  

A introdução da noção de campo científico às discussões sobre as produções 

CTS no contexto brasileiro possibilitou a construção e a sistematização de instrumentos de 

objetivação, de reflexão e, sobretudo, de luta científica e política no interior das estruturas que 

estão estabelecidas. Trata-se de um esforço em fazer esse espaço de produção das pesquisas 

em ensino de ciências CTS interrogar a si mesmo, promovendo um exercício de reflexão e 

problematização sobre si próprio em um trabalho que procura desestabilizar certezas com vias 

de diagnosticar quais “verdades” são ingenuamente elaboradas e efetivamente impostas em 

suas estruturas. 

Na condição de agente dominado na estrutura das pesquisas CTS – mas que 

procura realizar um esforço para minimizar os efeitos de uma dominação pela estrutura – e 

distante dos polos de produção dominantes, que possibilitariam, talvez, uma ascensão às 

posições privilegiadas por meio de estratégias de herança, o que o obrigaria a comungar com 

as estruturas e os fundamentos postos e tidos como dominantes, o pesquisador do presente 

trabalho optou por pôr à prova tais estruturas e tais fundamentos, ou pelo menos uma parte 

delas, identificando alguns elementos de violência simbólica que se exercem sobre o campo e 

suas pesquisas. Sob esse objetivo foi construída a análise da história dominante nas pesquisas 

CTS, cuja intenção foi desvelar a violência simbólica que se faz tacitamente presente nas 

reconstruções históricas na literatura dominante e que retira a sua força da ignorância das 

escolhas arbitrárias presentes em suas formulações. Violência simbólica que constitui e 

produz a crença no campo e autoriza os atos de fé simbólica dos agentes que reconhecem os 

capitais em disputa e se mobilizam em torno da luta por eles. Logo, as construções presentes 
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ao longo de todo o texto tiveram a intenção de fornecer instrumentos de luta e instrumentos de 

defesa para os efeitos da violência simbólica exercida. 

As compreensões construídas sobre o subcampo CTS permitiram desvelar 

algumas hierarquias historicamente estabelecidas, por meio das lutas anteriores no campo, de 

agentes e instituições que encontram-se em posição privilegiada na estrutura. Mais do que 

visualizar hierarquias, tal construção permitiu perceber a existência de lutas científicas em 

torno de problemas específicos, de modo que, devido a existência de hierarquias estruturadas, 

a lógica do campo leva aos seus agentes traçarem estratégias e ações em um esforço de 

conquista de autoridade científica junto aos seus pares-concorrentes. Com efeito, questionar a 

noção comum de comunidade científica, buscando avançar a sua compreensão pela noção de 

campo científico, consiste em tentar atualizar as estruturas do campo, tanto objetivadas quanto 

incorporadas, tendo em mente a lucidez dos efeitos teóricos e práticos então proporcionados, 

em uma estratégia estabelecida no campo e contra o campo e, como foi dito anteriormente, é 

interessada, ao passo em que tenta se tornar interessante aos olhos dos demais agentes. 

Pensar relacionalmente o campo contribuiu para perceber a existência de um 

princípio de correspondência entre estruturas objetivas e estruturas incorporadas, que são 

imprescindíveis para a sobrevivência do campo, cujas relações são atualizadas nas lutas, nas 

posições e nas oposições no campo. Contribuiu para desvelar inclinações associadas a 

determinadas trajetórias, em meio a hierarquias, capitais simbólicos, habitus, illusio e 

estratégias, capazes de determinar tomadas de posições, preferencias e investimentos, 

constitutivos dos espaços dos pontos de vista, que modelam e definem o espaço teórico de 

posições e oposições.  

Enfim, àqueles que, ao lerem essas palavras, tenham em mente que a 

pesquisa acabou, de que as considerações que foram feitas, propostas já fazem parte da 

literatura da área, que o subcampo CTS de fato existe, infelizmente creio que tenham chegado 

até aqui sem apreender nada do que realmente foi escrito nessas páginas. O Subcampo 

Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências CTS, como campo científico, é um espaço de 

uma luta concorrencial pela imposição de verdades, imposição essa que somente ocorre por 

meio de suas lutas pela definição de suas verdades. Dito isto, deve-se perceber que o fim de 

um texto é sempre o início de uma luta – não digo que a escrita do texto não seja ela própria 

uma luta: contra si mesmo, contra suas crenças, contra seus desejos, contra a literatura 

dominante – por conhecimento e por reconhecimento, que será capaz, talvez, de tornar o 

Subcampo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências CTS, uma realidade conhecida e 
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reconhecida na estrutura das lutas das pesquisas em ensino de ciências CTS pelos demais 

agentes que participam de suas disputas. 
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APÊNDICE I – Trajetória acadêmica 

 

Trajetória Acadêmica 

Pesquisador Graduação - 

Instituição / 

Universidade 

Mestrado - 

Instituição / 

Universidade 

Doutorado - 

Instituição / 

Universidade 

Pós-doutorado - 

Institutição / 

Universidade 

Livre-docência 

1 

1982 - 1986 

Ciências Química.  

Universidade do 

Contestado, UnC. 

1998 - 2000 

Mestrado em Educação 

(Conceito CAPES 4).  

Universidade Federal de 

Santa Catarina, UFSC. 

2002 - 2006 

Doutorado em Educação 

Científica e Tecnológica. 

 (Conceito CAPES 6) 

Universidade Federal de 

Santa Catarina, UFSC 

- - 

2 

1996 - 2000 

Licenciatura em 

Matemática e Física 

Universidade do Oeste de 

Santa Catarina 

2006 - 2008 

Mestrado em Ensino de 

Ciências e Matemáticas. 

(Conceito CAPES 5) 

Universidade Cruzeiro do 

Sul, UNICSUL 

2008 - 2012 

Doutorado em Ensino de 

Ciências e Matemática 

(Conceito CAPES 5) 

Universidade Cruzeiro do 

Sul, UNICSUL 

- - 

3 

1993 - 1998 

Licenciatura em Física 

Universidade Estadual de 

Ponta Grossa, UEPG 

2002 - 2005 

Mestrado em Educação 

Para a Ciência 

(Conceito CAPES 6) 

Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita 

Filho, UNESP 

2006 - 2010 

Doutorado em Educação 

para a Ciência 

(Conceito CAPES 6) 

Universidade Estadual 

Paulista - Júlio de 

Mesquita Filho, UNESP 

- - 
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4 

1966 - 1969 

Bacharel em Física. 

Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, 

UFRGS 

1986 - 1990  

Mestrado em Educação 

(Conceito CAPES 4) 

Universidade Federal de 

Santa Catarina, UFSC 

1994 - 1998  

Doutorado em Educação: 

Ensino de Ciências 

Naturais 

(Conceito CAPES 5) 

Universidade Federal de 

Santa Catarina, UFSC 

2008 - 2009 

Área: Educação 

Universidade de Aveiro, 

UA, Portugal 

- 

5 

1998 - 2002  

Graduação em Ciências 

Biológicas 

Universidade Federal do 

Espírito Santo, UFES 

2002 - 2004  

Mestrado em Biologia 

Animal 

(Conceito CAPES 3) 

Universidade Federal do 

Espírito Santo, UFES 

2004 - 2008  

Doutorado em 

Biotecnologia  

(Conceito CAPES 4) 

Universidade Federal do 

Amazonas, UFAM 

2013 - 2014 

Área: Educação 

Universidade do Porto 

- 

6 

1980 - 1984  

Graduação em Química. 

Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, 

UFRN 

1985 - 1988  

Mestrado em Química 

Orgânica 

Universidade de São 

Paulo, USP 

1989 - 1993  

Doutorado em Química 

Orgânica 

Universidade de São 

Paulo, USP 

1997 - 1998  

1994 - 1997  

Área: Bioquímica 

Universidade de São 

Paulo, USP 

- 

7 

1981 - 1985 

Graduação em Engenharia 

Química 

Universidade Federal de 

Pernambuco, UFPE 

1987 - 1992 

Mestrado em Tecnologias 

Energéticas Nucleares 

(Conceito CAPES 5) 

Universidade Federal de 

Pernambuco, UFPE 

2000 - 2004 

Doutorado em Educação 

(Conceito CAPES 7) 

Universidade Federal de 

Minas Gerais, UFMG 

2002 - 2003 

Estágio de doutorado. 

Leeds University. 

2009 - 2010 

Área: Educação 

University of Leeds 

- 

8 

1984 - 1988  

Graduação em Ciências 

Biológicas. 

Universidade Federal de 

Minas Gerais, UFMG 

1989 - 1991 

 Mestrado em Ciências 

Biológicas 

(Microbiologia)  

(Conceito CAPES 6) 

Universidade Federal de 

Minas Gerais, UFMG 

1991 - 1996 

Doutorado em Bioquímica 

e Imunologia  

(Conceito CAPES 7) 

Universidade Federal de 

Minas Gerais, UFMG 

- - 
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9 

1987 - 1992 

Graduação em Biologia 

Universidade Federal de 

Viçosa, UFV 

1993 - 1995 

Mestrado em Educação 

(Conceito CAPES 5) 

Universidade Estadual de 

Campinas, UNICAMP 

1997 - 2000 

Doutorado em Educação 

(Conceito CAPES 5) 

Universidade Estadual de 

Campinas, UNICAMP 

- 

2011  

Universidade Estadual de 

Campinas, UNICAMP 

10 

1969 - 1972 

Licenciatura em Física 

Universidade de São 

Paulo, USP 

1977 - 1981 

Mestrado em Educação 

(Conceito CAPES 6) 

Universidade de São 

Paulo, USP 

1986 - 1991 

Doutorado em Educação 

(Conceito CAPES 6) 

Universidade de São 

Paulo, USP 

- - 

11 

1985 - 1988  

Bacharelado em Física. 

1996 - 1998 

Licenciatura em Física 

Universidade de São 

Paulo, USP 

1989 - 1991  

Mestrado em Física 

(Conceito CAPES 7) 

Universidade de São 

Paulo, USP 

1992 - 1997  

Doutorado em Física 

(Conceito CAPES 7) 

Universidade de São 

Paulo, USP 

- - 

12 

1994 - 1999 

Licenciatura em Biologia. 

Universidad Autónoma de 

Madrid, UAM, Espanha 

com período sanduíche em 

Università degli Studi di 

Firenze 

2001 - 2003  

Mestrado em Zoologia -

Suficiencia Investigadora 

Universidad Autónoma de 

Madrid, UAM, Espanha. 

2001 - 2006 

Doutorado em Ciências 

Biológicas 

Universidad Autónoma de 

Madrid, UAM, Espanha 

2007 - 2009  

Área: Educação 

Universidade Federal da 

Bahia, UFBA 

- 

13 

1984 - 1987 

Licenciatura em Física 

Universidade de Santa 

Cruz do Sul 

1993 - 1995 

Mestrado em Educação 

(Conceito CAPES 4) 

Universidade Federal de 

Santa Maria, UFSM 

1998 - 2002 

Doutorado em Educação 

(Conceito CAPES 5) 

Universidade Federal de 

Santa Catarina, UFSC 

- - 

14 

1992 - 1997  

Licenciatura em Física. 

Universidade Estadual de 

Campinas, UNICAMP 

1998 - 1999  

Mestrado em Educação  

(Conceito CAPES 5) 

Universidade Estadual de 

Campinas, UNICAMP 

2000 - 2002  

Doutorado em Educação  

(Conceito CAPES 5) 

Universidade Estadual de 

Campinas, UNICAMP 

- - 
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15 

1983 - 1985 

Licenciatura em Física 

Universidade Estadual da 

Paraíba, UEPB 

2004 - 2006 

Mestrado em Ensino das 

Ciências  

(Conceito CAPES 4) 

Universidade Federal 

Rural de Pernambuco, 

UFRPE 

2008 - 2012 

 Doutorado em Ensino, 

Filosofia e História das 

Ciências  

(Conceito CAPES 5) 

Universidade Federal da 

Bahia, UFBA 

- - 

16 

1993 - 1999 

 Licenciatura em Química  

Universidade Federal 

Rural de Pernambuco, 

UFRPE 

2002 - 2003 

Mestrado em Ensino das 

Ciências  

(Conceito CAPES 4) 

Universidade Federal 

Rural de Pernambuco, 

UFRPE 

2006 - 2010 

 Doutorado em Educação 

(Conceito CAPES 5) 

Universidade Federal de 

Pernambuco, UFPE 

- - 

17 

1973 - 1978 

Graduação em Engenharia 

Mecânica 

Universidade Federal de 

Santa Catarina, UFSC 

1978 - 1980 

Mestrado em Engenharia 

Mecânica  

(Conceito CAPES 7) 

Universidade Federal de 

Santa Catarina, UFSC 

1994 - 1998 

Doutorado em Educação  

(Conceito CAPES 5) 

Universidade Federal de 

Santa Catarina, UFSC 

- - 

18 

1982 - 1988  

Bacharelado em Física 

2000 - 2002  

Licenciatura em Física 

Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, UFRJ 

1994 - 1998 

 Mestrado em Engenharia 

Metalúrgica e de Materiais  

(Conceito CAPES 6) 

Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, UFRJ 

2004 - 2008 

 Doutorado em Ensino em 

Biociências e Saúde 

(Conceito CAPES 5) 

Fundação Oswaldo Cruz, 

FIOCRUZ 

- - 
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19 

2006 - 2008 

Licenciatura em Física  

Universidade 

Metropolitana de Santos, 

UNIMES. 

2001 - 2005 

 Licenciatura em 

Matemática Faculdades 

Integradas Do Vale Do 

Ribeira 

2007 - 2009 

Mestrado em Ensino de 

Ciências.  

(Conceito CAPES 5) 

Universidade Cruzeiro do 

Sul, UNICSUL. 

2010 - 2012 

Doutorado em Ensino de 

Ciências e Matemática.  

(Conceito CAPES 5) 

Universidade Cruzeiro do 

Sul, UNICSUL 

com período sanduíche em 

Universitat de Les Illes 

Balears  

(Orientador: Dr. Ángel 

Vázquez Alonso). 

2014 

Área: Matemática 

Universidade Cruzeiro do 

Sul, UNICSUL 

- 

20 

2003 - 2005  

Licenciatura em Física. 

Centro Universitário de 

Votuporanga 

2007 - 2009 

Mestrado em Educação 

Para a Ciência  

(Conceito CAPES 6) 

Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita 

Filho, UNESP 

2010 - 2013 

 Doutorado em Educação 

para Ciência.  

(Conceito CAPES 6) 

Universidade Estadual 

Júlio de Mesquita Filho. 

UNESP 

- - 

21 

1980 - 1985 

Graduação em Física 

Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, UFRJ 

1988 - 1991 

 Mestrado em Educação  

(Conceito CAPES 7) 

Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de 

Janeiro, PUC-Rio 

1994 - 1999 

 Doutorado em Engenharia 

de Produção  

(Conceito CAPES 6). 

Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, UFRJ 

- - 

22 

1997 - 2001  

Ciências Biológicas. 

Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita 

Filho, UNESP 

2002 - 2005 

 Mestrado em Educação  

(Conceito CAPES 5) 

Universidade Federal de 

São Carlos, UFSCar; 

2007 - 2011 

 Doutorado em Educação  

(Conceito CAPES 5) 

Universidade Federal de 

São Carlos, UFSCar 

 com período sanduíche 

em  

Universidade de Lisboa  

(Orientador: Cecília 

Galvão). 

- - 
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23 

1985 - 1995 

 Graduação em 

Comunicação Social 

Jornalismo. 

Universidade Federal de 

Santa Catarina, UFSC 

1996 - 1998 

Mestrado em Literatura 

(Conceito CAPES 5). 

Universidade Federal de 

Santa Catarina, UFSC 

2002 - 2006 

Doutorado em Educação 

Científica e Tecnológica. 

(Conceito CAPES 6) 

Universidade Federal de 

Santa Catarina, UFSC 

2008 - 2009 

 Área: Antropologia 

Universidade Federal de 

Santa Catarina, UFSC 

- 

24 

1983 - 1988  

Graduação em Engenharia 

Elétrica. Universidade 

Federal de Santa Catarina, 

UFSC; 

1989 - 1992 

 Mestrado em Engenharia 

Elétrica  

(Conceito CAPES 6) 

Universidade Federal de 

Santa Catarina, UFSC 

2007 - 2011  

Doutorado em  Educação 

Científica e Tecnológica 

(Conceito CAPES 6) 

 Universidade Federal de 

Santa Catarina, UFSC 

- - 

25 

1994 - 1998 

Licenciatura em Física. 

Universidade Estadual de 

Ponta Grossa, UEPG 

2001 - 2003 

Mestrado em Educação 

para a Ciência  

(Conceito CAPES 6)  

Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita 

Filho, UNESP. 

2004 - 2007 

Doutorado em Educação 

para a Ciência. 

(Conceito CAPES 6) 

Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita 

Filho, UNESP 

- - 

26 

1996 - 2003 

Licenciatura em Física. 

Universidade de São 

Paulo, USP 

2004 - 2008  

Mestrado em Ensino de 

Ciências.  

(Conceito CAPES 5) 

Universidade de São 

Paulo, USP; 

2009 - 2012 

 Doutorado em Ensino de 

Ciências.  

(Conceito CAPES 5) 

Universidade de São 

Paulo, USP; 

- - 

27 

2002 - 2006 

Licenciatura em Ciências 

Biológicas. 

Universidade Federal de 

Sergipe, UFS, 

2007 - 2009  

Mestrado em Educação  

(Conceito CAPES 4). 

Universidade Federal de 

Sergipe, UFS; 

2010 - 2012 

Doutorado em Educação  

(Conceito CAPES 7). 

Universidade Federal de 

Minas Gerais, UFMG; 

- - 
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28 

1981 - 1985  

Graduação em Ciências 

Biológicas. 

Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná, 

PUC/PR 

1997 - 1999 

 Mestrado em Tecnologia  

(Conceito CAPES 4) 

Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná, UTFPR 

2004 - 2009  

Doutorado em Educação 

Cientifica e Tecnológica 

 (Conceito CAPES 6).  

Universidade Federal de 

Santa Catarina, UFSC 

- - 

29 

1975 - 1979  

Licenciatura em Física. 

Universidade Estadual de 

Londrina, UEL 

1980 - 1985  

Mestrado em Ensino de 

Ciências 

 (Conceito CAPES 4).  

Universidade de São 

Paulo, USP 

1987 - 1990  

Doutorado em Educação 

 (Conceito CAPES 5).  

Universidade Estadual de 

Campinas, UNICAMP; 

1996 - 1998  

Área: Educação 

Michigan State University. 

2005  

Área: Educação 

Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita 

Filho, UNESP, 

30 

1979 - 1982 

 Graduação em Ciências 

Biológicas. 

Pontifícia Universidade 

Católica de Campinas, 

PUC Campinas 

1991 - 1995 

 Mestrado em Educação  

(Conceito CAPES 5). 

Universidade Estadual de 

Campinas, UNICAMP 

1996 - 2000 

 Doutorado em Educação 

(Conceito CAPES 5). 

Universidade Estadual de 

Campinas, UNICAMP 

2011 - 2011  

Área: Educação 

Universidad Nacional de 

Quilmes 

- 

31 

1979 - 1982  

Bacharel em Química. 

1983 - 1983  

Licenciatura em Química. 

Fundação Técnico 

Educacional Souza 

Marques. 

1986 - 1991 

Mestrado em Educação 

(Conceito CAPES 5). 

Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, UFRJ 

1996 - 2001 

Doutorado em Educação  

(Conceito CAPES 5). 

Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, UFRJ. 

2011 - 2012 

Área: Educação 

Fundação Getúlio Vargas - 

Matriz, FGV. 

- 

32 

1999 - 2002 

Graduação em Ciências 

Biológicas.  

Universidade Estadual de 

Maringá, UEM 

2004 - 2006 

Mestrado em Ecologia e 

Biomonitoramento  

(Conceito CAPES 6).  

Universidade Federal da 

Bahia, UFBA 

2009 - 2013 

Doutorado em Ecologia. 

Universidade Federal da 

Bahia, UFBA.  

com período sanduíche em 

Centro de Filosofia da 

Universidade de Lisboa  

(Orientador: Cristina 

Beckert) 

- - 
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33 

1974 - 1978 

Licenciatura em Física. 

Universidade Estadual de 

Londrina, UEL 

1979 - 1983 

Mestrado em Física 

(Conceito CAPES 5). 

Universidade Federal de 

Santa Catarina, UFSC 

1994 - 2001 

Doutorado em Educação 

(Conceito CAPES 5). 

Universidade Federal de 

Santa Catarina, UFSC 

- - 

34 

1982 - 1985 

Licenciatura em Química  

Universidade Federal de 

Santa Maria, UFSM 

1996 - 1999 

Mestrado em Educação  

(Conceito CAPES 5).  

Universidade Federal de 

Santa Maria, UFSM 

2006 - 2010 

Doutorado em Educação  

(Conceito CAPES 6).  

Universidade de São 

Paulo, USP 

- - 

35 

1996 - 2000 

Graduação em Química.  

Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, 

UFRN 

2000 - 2002 

Mestrado em Química  

(Conceito CAPES 4) 

Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, 

UFRN 

2002 - 2006 

Doutorado em Ciências.  

Universidade Estadual de 

Campinas, UNICAMP 

- - 

36 

1969 - 1973 

Licenciatura em Física.  

Universidade de São 

Paulo, USP 

- 

1986 - 1991 

Doutorado em Educação  

(Conceito CAPES 6).  

Universidade de São 

Paulo, USP 

- - 

37 

1994 - 1998 

Graduação em Direito.  

Universidade Federal do 

Rio Grande, FURG, 

2001 - 2003 

Mestrado em Educação 

Para a Ciência  

(Conceito CAPES 6).  

Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita 

Filho, UNESP 

2004 - 2008 

Doutorado em Educação 

(Conceito CAPES 5).  

Universidade Federal de 

São Carlos, UFSCAR 

com período sanduíche em 

Universidade de Lisboa 

(Orientador: Maria 

Eduarda Vaz Moniz dos 

Santos). 

2009 - 2010 

Área: Antropologia. 

Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do 

Sul, PUCRS 

- 
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38 

1994 - 1998 

Licenciatura em Química.  

Universidade Estadual de 

Ponta Grossa, UEPG 

2000 - 2002 

Mestrado em Tecnologia 

Nuclear  

(Conceito CAPES 6).  

Universidade de São 

Paulo, USP 

2002 - 2006 

Doutorado em Tecnologia 

Nuclear  

(Conceito CAPES 6).  

Universidade de São 

Paulo, USP 

2014 

Área: Educação 

Universidade de São 

Paulo, USP 

2010 - 2010 

Instituto Oceanográfico.  

2008 - 2009 

Área: Química  

Instituto de Pesquisas 

Energéticas e Nucleares. 

2007 - 2009 

Área: Ecologia. 

Instituto de Pesquisas 

Energéticas e Nucleares. 

- 

39 

1990 - 1995 

Graduação em Engenharia 

e Ciências de Materiais.  

Universidade Federal da 

Paraíba, UFPB 

1996 - 1998 

Mestrado em Ciência e 

Engenharia dos Materiais 

(Conceito CAPES 7).  

Universidade Federal de 

São Carlos, UFSCAR 

1998 - 2002 

Doutorado em Ciência e 

Engenharia dos Materiais 

(Conceito CAPES 7).  

Universidade Federal de 

São Carlos, UFSCAR 

- - 

40 

1981 - 1988 

Graduação em 

Licenciatura em Ciências - 

Habilitação em Química.  

Universidade Federal 

Rural de Pernambuco, 

UFRPE 

2005 - 2007 

Mestrado em Ensino das 

Ciências  

(Conceito CAPES 4).  

Universidade Federal 

Rural de Pernambuco, 

UFRPE 

2008 - 2012 

Doutorado em Educação  

(Conceito CAPES 5).  

Universidade Federal de 

Pernambuco, UFPE 

- - 

41 

2000 - 2002 

Graduação em Química.  

Universidade Federal de 

Santa Catarina, UFSC 

2003 - 2005 

Mestrado em Educação 

Cientifica e Tecnológica  

(Conceito CAPES 6).  

Universidade Federal de 

Santa Catarina, UFSC 

2006 - 2009 

Doutorado em Educação 

Cientifica e Tecnológica  

(Conceito CAPES 6).  

Universidade Federal de 

Santa Catarina, UFSC 

- - 
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42 

1974 - 1979 

Graduação em Ciências 

Biológicas. 

Faculdade de Filosofia 

Ciências e Letras Barão de 

Mauá 

1982 - 1988 

Mestrado em Educação 

(Conceito CAPES 5). 

Universidade Federal de 

São Carlos, UFSCAR 

1993 - 1998 

Doutorado em Educação 

(Conceito CAPES 6). 

Universidade de São 

Paulo, USP 

2004 - 2005 

Área: Educação 

Universidade de Lisboa. 

- 

43 

1972 - 1976 

Graduação em Nutrição.  

Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, UFRJ 

1977 - 1982 

Mestrado em Ciências 

(Microbiologia)  

(Conceito CAPES 6).  

Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, UFRJ 

2004 - 2008 

Doutorado em 

Desenvolvimento 

Sustentável do Trópico 

Úmido.  

Núcleo de Altos Estudos 

Amazônicos. 

- - 

44 

1981 - 1985 

Graduação em Ecologia.  

Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita 

Filho, UNESP 

1987 - 1990 

Mestrado em Ciências 

Biológicas (Biologia 

Vegetal)  

(Conceito CAPES 5).  

Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita 

Filho, UNESP 

1991 - 1996 

Doutorado em 

Geociências e Meio 

Ambiente.  

Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita 

Filho, UNESP 

- - 

45 

1997 - 2002 

Licenciatura em Física  

Universidade Federal de 

Santa Maria, UFSM 

2004 - 2006 

Mestrado em Educação 

Nas Ciências  

(Conceito CAPES 4).  

Universidade Regional do 

Noroeste do Estado do Rio 

Grande do Sul, UNIJUI 

2006 - 2009 

Doutorado em Educação 

Cientifica e Tecnológica  

(Conceito CAPES 6).  

Universidade Federal de 

Santa Catarina, UFSC 

- - 

46 

1994 - 1995 

Licenciatura em Física 

1986 - 1990 

Bacharelado em Física 

Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte, UFRN 

1990 - 1993 

Mestrado em Física  

(Conceito CAPES 6).  

Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, 

UFRN 

1995 - 2000 

Doutorado em Educação  

(Conceito CAPES 4).  

Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, 

UFRN 

- - 



APÊNDICE I 

O Subcampo Brasileiro De Pesquisa Em Ensino De Ciências CTS (Ciência-Tecnologia-Sociedade): um espaço em construção 

228 

47 

1973 - 1976 

Bacharelado em Física 

1968 - 1972 

Licenciatura em Física.  

Universidade de São 

Paulo, USP 

1980 - 1985 

Mestrado em Filosofia da 

Educação.  

Fundação Getúlio Vargas, 

FGV 

1995 - 2000 

Doutorado em Educação 

Gestão e Difusão Em 

Biociências.  

Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, UFRJ 

2005 - 2006 

Universidade Autonoma 

de Barcelona. 

- 

48 

1969 - 1972 

Licenciatura em Filosofia.  

Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, 

PUC/SP 

1988 - 1992 

Mestrado em Educação  

(Conceito CAPES 6).  

Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, 

UFRGS 

1995 - 1999 

Doutorado em Ciências 

Sociais  

(Conceito CAPES 4).  

Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, 

PUC/SP 

- - 

49 

1966 - 1969 

Graduação em Ciências 

Sociais.  

Faculdade de Filosofia 

Ciências e Letras de Rio 

Claro. 

1975 - 1978 

Mestrado em Sociologia  

(Conceito CAPES 7).  

Universidade de São 

Paulo, USP 

1991 - 1995 

Doutorado em Educação 

(Conceito CAPES 5).  

Universidade Estadual de 

Campinas, UNICAMP 

- - 

50 

1990 - 1993 

Graduação em Filosofia.  

Universidade Estadual do 

Oeste do Paraná, 

UNIOESTE 

1984 - 1989 

Graduação em Direito.  

Universidade Estadual de 

Ponta Grossa, UEPG 

1999 - 2001 

Mestrado em Tecnologia  

(Conceito CAPES 5) 

Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná, UTFPR 

2008 - 2012 

Doutorado em Educação 

Científica e Tecnológica 

(Conceito CAPES 6) 

Universidade Federal de 

Santa Catarina, UFSC 

- - 

51 

1995 - 1997 

Licenciatura em Física.  

1991 - 1995 

Bacharelado em Física.  

Universidade Estadual de 

Campinas, UNICAMP 

1999 - 2002 

Mestrado em Educação  

(Conceito CAPES 5) 

Universidade Estadual de 

Campinas, UNICAMP 

2003 - 2008 

Doutorado em Educação 

(Conceito CAPES 5) 

Universidade Estadual de 

Campinas, UNICAMP 

- - 
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52 

1985 - 1990 

Graduação em Engenharia 

Química.  

Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, UFRJ 

1991 - 1993 

Mestrado em Engenharia 

Química 

(Conceito CAPES 7) 

Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, UFRJ 

1994 - 1999 

Doutorado em Engenharia 

Química  

(Conceito CAPES 7) 

Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, UFRJ 

2014 - 2014 

Área: Educação 

Universidade de Aveiro 

 

2013 - 2014 

Área: Educação 

Universidade de Brasília. 

- 

53 

1994 - 1998 

Ciências Biológicas.  

Universidade Gama Filho, 

UGF 

2004 - 2005 

Mestrado em Ensino em 

Biociências e Saúde  

(Conceito CAPES 5).  

Fundação Oswaldo Cruz, 

FIOCRUZ 

2007 - 2009 

Doutorado em Ensino em 

Biociências e Saúde 

(Conceito CAPES 5).  

Fundação Oswaldo Cruz, 

FIOCRUZ 

2011 - 2012 

Área: Educação 

Universitat de València 

- 

54 

1971 - 1976 

Graduação em Ciências 

Biológicas.  

Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, 

UFRGS 

1993 - 1995 

Mestrado em Educação 

(Currículo) 

(Conceito CAPES 5)  

Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, 

PUC/SP 

1996 - 2001 

Doutorado em Educação 

(Psicologia da Educação) 

(Conceito CAPES 6).  

Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, 

PUC/SP 

2004 - 2006 

Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, 

PUC/SP 

- 

55 

1980 - 1985 

Licenciatura em Fisica.  

Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, UFRJ 

- 

1987 - 1991 

Doutorado Science 

Education  

University of London, UL, 

Inglaterra. 

- - 
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56 

2002 - 2002 

Licenciatura em Química 

Faculdades Oswaldo Cruz, 

FIOCRUZ 

1983 - 1983 

Química Modalidade 

Tecnológica.  

Universidade de São 

Paulo, USP 

1979 - 1982 

Química Bacharel.  

Universidade de São 

Paulo, USP 

1999 - 2002 

Mestrado em Química  

(Conceito CAPES 7)  

Universidade Estadual de 

Campinas, UNICAMP 

2006 - 2010 

Doutorado em Ensino de 

Ciências 

(Conceito CAPES 5) 

Universidade de São 

Paulo, USP 

- - 

57 

1982 - 1986 

Graduação em Pedagogia.  

Universidade de Caxias do 

Sul, UCS 

1988 - 1991 

Mestrado em Educação  

(Conceito CAPES 6) 

Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do 

Sul, PUCRS 

2004 - 2008 

Doutorado em Educação 

Cientifica e Tecnológica 

(Conceito CAPES 6).  

Universidade Federal de 

Santa Catarina, UFSC 

- - 

58 

1995 - 1996 

Licenciatura em Física 

Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras de 

Formiga, FUOM 

1988 - 1991 

Graduação em Ciências 

Faculdade de Filosofia 

Ciências e Letras de Sete 

Lagoas 

2001 - 2003 

Mestrado em Educação  

(Conceito CAPES 7) 

Universidade Federal de 

Minas Gerais, UFMG 

2006 - 2010 

Doutorado em Educação  

(Conceito CAPES 7)  

Universidade Federal de 

Minas Gerais, UFMG, 

- - 
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59 

1990 - 1996 

Graduação em Regência.  

Conservatório de Música 

de Niterói, CMN 

1983 - 1990 

Química Industrial.  

Universidade Federal 

Fluminense, UFF 

1992 - 1994 

Mestrado em Química 

(Conceito CAPES 4).  

Instituto Militar de 

Engenharia, IME 

1995 - 1999 

Doutorado em Química 

(Conceito CAPES 4).  

Instituto Militar de 

Engenharia, IME 

- - 

60 

2001 - 2005 

Graduação em 

Licenciatura em Química.  

Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita 

Filho, UNESP 

2006 - 2008 

Mestrado em Educação 

Cientifica e Tecnológica  

(Conceito CAPES 6).  

Universidade Federal de 

Santa Catarina, UFSC 

2009 - 2013 

Doutorado em Ensino de 

Ciências  

(Conceito CAPES 5).  

Universidade de São 

Paulo, USP 

- - 

61 

1985 - 1987 

Licenciatura em Física 

1981 - 1985 

Graduação em 

Licenciatura em Ciências 

Naturais.  

Universidade Regional do 

Noroeste do Estado do Rio 

Grande do Sul, UNIJUI 

1994 - 1996 

Mestrado em Educação  

(Conceito CAPES 5).  

Universidade Federal de 

Santa Maria, UFSM 

1998 - 2002 

Doutorado em Educação  

(Conceito CAPES 5).  

Universidade Federal de 

Santa Catarina, UFSC 

2012 

Área: Educação. 

Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita 

Filho, UNESP 

- 

62 

2006 - 2008 

Licenciatura em Física. 

2005 - 2005 

Licenciatura em Química. 

2001 - 2004 

Licenciatura em 

Matemática e Ciências.  

Universidade de São 

Paulo, USP 

2006 - 2008 

Mestrado em Educação 

(Conceito CAPES 5).  

Universidade Federal de 

São Carlos, UFSCAR 

2008 - 2012 

Doutorado em Educação  

(Conceito CAPES 5).  

Universidade Federal de 

São Carlos, UFSCAR 

- - 
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63 

1988 - 1994 

Licenciatura em Física.  

Universidade Federal da 

Bahia, UFBA 

1997 - 2000 

Mestrado em Ensino de 

Ciências Naturais e 

Matemática.  

Universidade Federal de 

Santa Catarina, UFSC 

2008 - 2013 

Doutorado em Difusão do 

Conhecimento  

(Conceito CAPES 4).  

Universidade Federal da 

Bahia, UFBA 

- - 

64 

1999 - 2002 

Licenciatura em Física.  

Universidade Federal de 

Santa Maria, UFSM 

2004 - 2006 

Mestrado em Educação  

(Conceito CAPES 5).  

Universidade Federal de 

Santa Maria, UFSM 

2006 - 2010 

Doutorado em Educação 

Cientifica e Tecnológica  

(Conceito CAPES 6).  

Universidade Federal de 

Santa Catarina, UFSC 

- - 

65 

1988 - 1992 

Bacharel em Física.  

Universidade Federal do 

Ceará, UFC 

1993 - 1995 

Mestrado em Física 

(Conceito CAPES 6).  

Universidade Federal do 

Ceará, UFC 

1998 - 2004 

Doutorado em Física  

Centro Brasileiro de 

Pesquisas Físicas, CBPF 

2013 - 2104 

Área: Educação 

Université de Poitiers, 

UNIV-POITIERS, França. 

2009 - 2010 

Área: Educação  

Universidade Federal do 

Ceará, UFC 

- 

66 

2000 - 2002 

Licenciatura em Química 

1992 - 1995 

Bacharelado em Química.  

Universidade de São 

Paulo, USP 

1996 - 1999 

Mestrado em Ciências.  

Universidade de São 

Paulo, USP 

1999 - 2003 

Doutorado em Ciências.  

Universidade de São 

Paulo, USP 

- - 

67 

1988 - 1997 

Licenciatura em Química  

1990 - 1993 

Química Industrial.  

Universidade Federal de 

Santa Maria, UFSM 

1996 - 1998 

Mestrado em Química  

(Conceito CAPES 6).  

Universidade Federal de 

Santa Maria, UFSM 

1998 - 2002 

Doutorado em Química  

(Conceito CAPES 6).  

Universidade Federal de 

Santa Maria, UFSM 

- - 
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68 

1974 - 1978 

Graduação em Licenciado 

Em Ciências Biológicas.  

Universidade do Vale do 

Rio dos Sinos, UNISINOS 

1979 - 1981 

Mestrado em Genética e 

Biologia Molecular 

(Conceito CAPES 7).  

Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, 

UFRGS 

1992 - 1997 

Doutorado em Genética e 

Biologia Molecular  

(Conceito CAPES 7).  

Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, 

UFRGS 

- - 

69 

1992 - 1998 

Graduação em Engenharia 

Mecânica 

Universidade Federal de 

Santa Catarina, UFSC 

1998 - 2001 

Mestrado em Ciência e 

Engenharia de Materiais  

(Conceito CAPES 6).  

Universidade Federal de 

Santa Catarina, UFSC 

2002 - 2007 

Doutorado em Ciência e 

Engenharia de Materiais.  

Universidade Federal de 

Santa Catarina, UFSC 

- - 

70 

1973 - 1976 

Licenciatura em Física.  

Universidade Federal de 

São Carlos, UFSCAR 

1985 - 1989 

Mestrado em Ensino de 

Ciências 

(Conceito CAPES 5).  

Universidade de São 

Paulo, USP, 

1999 - 2004 

Doutorado em Educação 

(Conceito CAPES 5)  

Universidade Estadual de 

Campinas, UNICAMP 

- - 

71 

1993 - 1996 

Licenciatura em Física.  

Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, UFRJ 

1986 - 1990 

Graduação em Engenharia 

Elétrica.  

Universidade Católica de 

Petrópolis, UCP 

2004 - 2006 

Mestrado Profissional em 

Ensino de Ciências e 

Matemática.  

(Conceito CAPES 3) 

Centro Federal de 

Educação Tecnológica 

Celso Suckow da Fonseca, 

CEFET/RJ 

2009 - 2012 

Doutorado em Ensino de 

Ciências  

(Conceito CAPES 5).  

Universidade de São 

Paulo, USP 

- - 

72 

1977 - 1981 

Licenciatura em Física.  

Universidade de São 

Paulo, USP 

1985 - 1990 

Mestrado em Ensino de 

Ciências  

 (Conceito CAPES 5).  

Universidade de São 

Paulo, USP 

1991 - 1997 

Doutorado em Educação  

(Conceito CAPES 6).  

Universidade de São 

Paulo, USP 

2007 - 2007 

Universidade de Lisboa, 

UL, Portugal. 

- 
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73 

1990 - 1993 

Licenciatura em 

Matemática.  

Universidade Estadual de 

Ponta Grossa, UEPG 

1998 - 1999 

Mestrado em Tecnologia  

(Conceito CAPES 5).  

Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná, UTFPR 

2002 - 2005 

Doutorado em Educação 

Cientifica e Tecnológica 

(Conceito CAPES 6).  

Universidade Federal de 

Santa Catarina, UFSC 

- - 

74 

1981 - 1984 

Licenciatura em Física.  

Universidade Federal de 

Viçosa, UFV 

2003 - 2006 

Mestrado em Ciências 

Naturais.  

Universidade Estadual do 

Norte Fluminense Darcy 

Ribeiro, UENF 

2010 - 2013 

Doutorado em Ensino de 

Ciências e Matemática.  

(Conceito CAPES 5) 

Universidade Cruzeiro do 

Sul, UNICSUL 

- - 

75 

1967 - 1970 

Licenciatura em Física.  

Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro, UERJ 

1972 - 1976 

Mestrado em Ciências dos 

Materiais  

(Conceito CAPES 5).  

Instituto Militar de 

Engenharia, IME 

1996 - 2000 

Doutorado em Educação 

(Conceito CAPES 6).  

Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de 

Janeiro, PUC-Rio 

- - 

76 

1998 - 2004 

Ciências Biológicas.  

Universidade Federal de 

Santa Catarina, UFSC 

2004 - 2006 

Mestrado em Educação 

Cientifica e Tecnológica 

(Conceito CAPES 6).  

Universidade Federal de 

Santa Catarina, UFSC 

2006 - 2010 

Doutorado em Ensino e 

História de Ciências da 

Terra  

(Conceito CAPES 5).  

Universidade Estadual de 

Campinas, UNICAMP 

- - 

77 

1993 - 1998 

Graduação em química.  

Universidade de Brasília, 

UNB 

1999 - 2001 

Mestrado em Ciências 

Biológicas  

(Biologia Molecular) 

 (Conceito CAPES 6).  

Universidade de Brasília, 

UNB 

2008 - 2012 

Doutorado em Educação  

(Conceito CAPES 4).  

Universidade de Brasília, 

UNB 

- - 
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78 

1995 - 1998 

Licenciatura em Química.  

Departamento de Química, 

UNB 

2004 - 2006 

Mestrado Profissional em 

Ensino de Ciências.  

(Conceito CAPES 4) 

Universidade de Brasília, 

UNB 

2007 - 2011 

Doutorado em Educação  

(Conceito CAPES 4).  

Universidade de Brasília, 

UNB 

- - 

79 

1976 - 1979 

Graduação em Química 

Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, 

UFRGS 

1988 - 1990 

Mestrado em Educação  

(Conceito CAPES 5).  

Universidade Federal de 

Santa Catarina, UFSC 

2002 - 2005 

Doutorado em Ciências da 

Saúde  

(Conceito CAPES 5).  

Universidade de Brasília, 

UNB 

- - 

80 

1993 - 1997 

Licenciatura em Física.  

Universidade Estadual de 

Ponta Grossa, UEPG 

2014 - 2015 

Mestrado em Cultura 

Científica y de la 

Innovación.  

Universidad de Oviedo, 

UNIOVI, Espanha. 

 

2000 - 2001 

Mestrado em Educação - 

Ensino de Ciências.  

Universidade Federal de 

Santa Catarina, UFSC 

2002 - 2005 

Doutorado em Educação 

Cientifica e Tecnológica 

(Conceito CAPES 6).  

Universidade Federal de 

Santa Catarina, UFSC 

2007 - 2008 

Área: Filosofia 

Université Paris 7 - Denis 

Diderot. 

2012 

Livre-docência.  

Universidade de São 

Paulo, USP 

81 

1994 - 1998 

Graduação em Ciências 

Biológicas.  

Universidade Federal de 

Juiz de Fora, UFJF 

2002 - 2004 

Mestrado em Educação 

(Conceito CAPES 4) 

Universidade Federal de 

Juiz de Fora, UFJF 

2010 - 2014 

Doutorado em Educação 

em Ciências e Saúde 

(Conceito CAPES 5)  

Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, UFRJ 

com período sanduíche em 

Universitat Autònoma de 

Barcelona - UAB 

(Orientador: Mariona 

Espinet Blanch) 

- - 
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82 

1970 - 1973 

Graduação em 

Matemática.  

Universidade Federal da 

Paraíba, UFPB 

1976 - 1977 

Mestrado em Matemática 

(Conceito CAPES 5).  

Universidade Federal 

Fluminense, UFF 

1997 - 2000 

Doutorado em Educação  

(Conceito CAPES 4)  

Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, 

UFRN 

- - 

83 

1990 - 1993 

Licenciatura em 

Matemática.  

Universidade Estadual de 

Ponta Grossa, UEPG 

2000 - 2001 

Mestrado em Ciências 

Geodésicas  

(Conceito CAPES 5).  

Universidade Federal do 

Paraná, UFPR 

2002 - 2005 

Doutorado em Ciências 

Geodésicas  

(Conceito CAPES 5).  

Universidade Federal do 

Paraná, UFPR 

- - 

84 

1978 - 1983 

Bacharelado em Química.  

1978 - 1982 

Licenciatura em Química.  

Universidade Federal de 

Minas Gerais, UFMG 

1995 - 1999 

Mestrado em Tecnologia 

Centro Federal de 

Educação Tecnológica de 

Minas Gerais, CEFET/MG 

2009 - 2011 

Doutorado em Ensino de 

Ciências e Matemática 

(Conceito CAPES 5) 

Universidade Cruzeiro do 

Sul, UNICSUL 

- - 

85 

1980 - 1984 

Licenciatura em Química 

Universidade de Brasília, 

UnB 

1989 - 1992 

Mestrado em Educação 

(Conceito CAPES 5) 

Universidade Estadual de 

Campinas, UNICAMP 

1998 - 2002 

Doutorado em Educação 

(Conceito CAPES 7) 

Universidade Federal de 

Minas Gerais, UFMG 

Período Sanduíche: 

University of Leeds 

2009 - 2010 

Área: Educação 

Institute of Education, 

University of London. 

- 

86 

1998 - 2001 

Licenciatura em Física   

Universidade de São 

Paulo, USP 

2002 - 2005 

Mestrado em Ensino de 

Ciências 

(Conceito CAPES 5).  

Universidade de São 

Paulo, USP 

2006 - 2008 

Doutorado em Educação  

(Conceito CAPES 6).  

Universidade de São 

Paulo, USP 

- - 
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87 

1983 - 1985 

Licenciatura em Ciências 

Biológicas.  

1980 - 1982 

Licenciatura em Ciências 

de 1º Grau.  

Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do 

Sul, PUCRS 

1993 - 1995 

Mestrado em Educação 

Escolar Brasileira.  

Universidade Federal de 

Goiás, UFG 

2002 - 2006 

Doutorado em Ciências 

Ambientais  

(Conceito CAPES 5).  

Universidade Federal de 

Goiás, UFG 

- - 

88 

1985 - 1989 

Licenciatura em Química.  

Universidade Federal de 

Sergipe, UFS 

1997 - 2000 

Mestrado em Educação 

(Conceito CAPES 4).  

Universidade Federal de 

Sergipe, UFS 

2004 - 2008 

Doutorado em Educação  

(Conceito CAPES 7).  

Universidade Federal de 

Minas Gerais, UFMG 

com período sanduíche em 

Pennsylvania State 

University (Orientador: 

Gregory Kelly). 

- - 

89 - 

1998 - 2002 

Mestrado em Educação 

(Conceito CAPES 5).  

Universidade Estadual de 

Campinas, UNICAMP 

2003 - 2008 

Doutorado em Educação 

(Conceito CAPES 5).  

Universidade Estadual de 

Campinas, UNICAMP 

- - 

90 

1989 - 1992 

Bacharelado em Química  

Universidade Federal de 

Pernambuco, UFPE 

1993 - 1995 

Mestrado em Química 

(Conceito CAPES 6).  

Universidade Federal de 

Pernambuco, UFPE 

1996 - 1999 

Doutorado em Química 

(Conceito CAPES 6).  

Universidade Federal de 

Pernambuco, UFPE 

2010 - 2010 

Área: Química 

Universidade Federal do 

Paraná, UFPR 

2000 - 2001 

Institut de chimie minérale 

et analytique. 

- 
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91 

1993 - 1996 

Licenciatura em Ciências 

Exatas.  

Universidade de São 

Paulo, USP 

1998 - 2001 

Mestrado em Educação 

Escolar  

(Conceito CAPES 4).  

Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita 

Filho, UNESP 

2003 - 2007 

Doutorado em Educação 

Escolar  

(Conceito CAPES 4).  

Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita 

Filho, UNESP 

- - 

92 

1991 - 1996 

Graduação em Ciências 

Biológicas  

Universidade Federal de 

Uberlândia, UFU 

2000 - 2002 

Mestrado em Educação 

Para a Ciência (Conceito 

CAPES 6).  

Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita 

Filho., UNESP 

2004 - 2007 

Doutorado em Educação 

(Conceito CAPES 5).  

Universidade Estadual de 

Campinas, UNICAMP 

- - 

93 - 

1997 - 1999 

Mestrado em Educação 

(Conceito CAPES 6).  

Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de 

Janeiro, PUC-Rio 

2002 - 2006 

Doutorado em Educação 

(Conceito CAPES 6).  

Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de 

Janeiro, PUC-Rio 

2014 

Pós-Doutorado.  

Universidade de Lisboa, 

UL, Portugal 

2010 - 2011 

Universidade Federal 

Fluminense, UFF 

- 

94 

1983 - 1986 

Educação Física.  

Universidade Estadual de 

Ponta Grossa, UEPG 

1981 - 1985 

Farmácia e Bioquímica.  

Universidade Estadual de 

Ponta Grossa, UEPG 

1997 - 1999 

Mestrado em Tecnologia 

(Conceito CAPES 5).  

Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná, UTFPR 

2004 - 2007 

Doutorado em Educação 

Cientifica e Tecnológica 

(Conceito CAPES 6).  

Universidade Federal de 

Santa Catarina, UFSC, 

- - 
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95 

1993 - 1996 

Pedagogia.  

Universidade de São 

Paulo, USP 

2002 - 2005 

Mestrado em Ciências 

Sociais  

(Conceito CAPES 4).  

Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, 

PUC/SP 

2008 - 2011 

Doutorado em Ensino de 

Ciências e Matemática 

(Conceito CAPES 5)  

Universidade Cruzeiro do 

Sul, UNICSUL 

- - 

96 

1999 - 2004 

Licenciatura em Física.  

Universidade Estadual de 

Campinas, UNICAMP 

2005 - 2008 

Mestrado em Educação 

(Conceito CAPES 5).  

Universidade Estadual de 

Campinas, UNICAMP 

2009 - 2013 

Doutorado em Educação 

(Conceito CAPES 5).  

Universidade Estadual de 

Campinas, UNICAMP 

- - 

97 

1980 - 1985 

Engenharia Química.  

Universidade Federal do 

Pará, UFPA 

1988 - 1993 

Mestrado em Química 

(Conceito CAPES 4).  

Universidade Federal do 

Pará, UFPA 

1995 - 2000 

Doutorado em Química 

(Físico-Química).  

Universidade de São 

Paulo, USP 

- - 

98 

2001 - 2006 

Licenciatura em Física 

Universidade Federal de 

Santa Maria, UFSM 

2006 - 2008 

Mestrado em Ensino de 

Ciências  

 (Conceito CAPES 5).  

Universidade de São 

Paulo, USP 

2009 - 2012 

Doutorado em Ensino de 

Ciências  

(Conceito CAPES 5)  

Universidade de São 

Paulo, USP 

- - 

99 

1991 - 1994 

Licenciatura em 

Matemática.  

Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita 

Filho, UNESP 

1986 - 1990 

Graduação em Ciências 

Com Habilitação Em 

Biologia.  

Universidade do Sagrado 

Coração, USC 

1997 - 2000 

Mestrado em Educação 

Para a Ciência 

(Conceito CAPES 6) 

Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita 

Filho, UNESP 

2004 - 2008 

Doutorado em Educação  

(Conceito CAPES 5).  

Universidade Estadual de 

Campinas, UNICAMP 

- - 
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100 

1971 - 1974 

Licenciatura em Física.  

Universidade Federal de 

São Carlos, UFSCAR 

1976 - 1981 

Mestrado em Energia 

Nuclear na Agricultura.  

Universidade de São 

Paulo, USP 

1989 - 1994 

Doutorado em Tecnologia 

Nuclear  

(Conceito CAPES 6).  

Universidade de São 

Paulo, USP 

- - 

101 

2001 - 2004 

Licenciatura em Física.  

Universidade Federal de 

São Carlos, UFSCAR 

2005 - 2007 

Mestrado em Educação 

(Conceito CAPES 5).  

Universidade Federal de 

São Carlos, UFSCAR 

2007 - 2011 

Doutorado em Educação 

(Conceito CAPES 5).  

Universidade Federal de 

São Carlos, UFSCAR 

- - 

102 

1974 - 1978 

Licenciatura em Ciências 

Biológicas. 

Universidade de São 

Paulo, USP 

1981 - 1987 

Mestrado em Ciências 

Biológicas  

(Biologia Genética)  

(Conceito CAPES 6). 

Universidade de São 

Paulo, USP 

1989 - 1993 

Doutorado em Educação 

(Conceito CAPES 6). 

Universidade de São 

Paulo, USP 

- - 

103 

1967 - 1972 

Graduação em 

Licenciatura em Química.  

Universidade de Havana 

(revalidado pela USP) 

- 

1978 - 1984 

Doutorado em Engenharia 

Química.  

Instituto de Química 

Tecnológica de Praga 

(revalidado pela USP) 

- - 

104 

1969 - 1973 

Graduação em Física.  

Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, UFRJ 

1974 - 1982 

Mestrado em Física 

(Conceito CAPES 7).  

Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, UFRJ 

1995 - 1998 

Doutorado em Educação. 

(Conceito CAPES 6)  

Universidade de São 

Paulo, USP 

2002 - 2002 

Pós-Doutorado.  

Universidade Santiago de 

Compostela, USC, 

Espanha. 

- 

105 

1970 - 1975 

Graduação em Engenharia 

Mecânica.  

Universidade Federal de 

Santa Catarina, UFSC 

1978 - 1980 

Mestrado em Engenharia 

Mecânica  

(Conceito CAPES 7).  

Universidade Federal de 

Santa Catarina, UFSC 

1998 - 2002 

Doutorado em Educação  

(Conceito CAPES 5).  

Universidade Federal de 

Santa Catarina, UFSC 

2015 

Área: Educação 

Universidade de Coimbra, 

UC, Portugal. 

- 
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106 

2012 - 2014 

Pedagogia.  

Centro Universitário da 

Grande Dourados, 

UNIGRAN 

1996 - 1999 

Graduação em 

Comunicação Social 

habilitação Jornalismo.  

Universidade de Ribeirão 

Preto, UNAERP 

2009 - 2010 

Mestrado em Ciência, 

Tecnologia e Sociedade.  

Universidade Federal de 

São Carlos, UFSCAR 

2011 - 2013 

Doutorado em Educação 

(Conceito CAPES 5).  

Universidade Federal de 

São Carlos, UFSCAR 

- - 

107 

1975 - 1979 

Graduação em 

Licenciatura em Física.  

Universidade Federal de 

Santa Catarina, UFSC 

- 

1994 - 1997 

Doutorado em Ensino de 

Ciências.  

University of Reading, 

UR, Inglaterra. 

2009 - 2010 

Pós-Doutorado.  

Université de Montreal, 

UdeM, Canadá 

- 

108 

1989 - 1993 

Graduação em Química.  

Universidade de São 

Paulo, USP 

1994 - 1997 

Mestrado em Química 

(Química Analítica) 

(Conceito CAPES 7).  

Universidade de São 

Paulo, USP, 

2006 - 2010 

Doutorado em Educação 

(Conceito CAPES 6).  

Universidade de São 

Paulo, USP 

 

1997 - 2001 

Doutorado em Química 

(Química Analítica) 

(Conceito CAPES 7).  

Universidade de São 

Paulo, USP, Brasil.  

com período sanduíche em 

Università degli Studi di 

Torino PRINCIPALE 

(Orientador: Prof. Dr. 

Carlo Bicchi). 

2015 

Pós-Doutorado.  

University of York, 

YORK, Inglaterra.  

2014 - 2015 

Pós-Doutorado.  

University of York, 

YORK, Inglaterra.  

2004 - 2005 

Pós-Doutorado.  

Helmholtz-Zentrum für 

Umweltforschung.  

2002 - 2004 

Pós-Doutorado.  

Universidade de São 

Paulo, USP, 

- 
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109 

1968 - 1972 

Licenciatura em Física. 

Universidade de São 

Paulo, USP 

1975 - 1976 

Mestrado em Tecnologia 

da Educação. 

Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais, INPE 

1979 - 1983 

Doutorado em Science 

Education. 

University of Surrey, 

SURREY, Inglaterra. 

- - 

 

 



APÊNDICE II – Capital Cultural – capital de poder acadêmico/universitário. 

 

 

Capital Cultural 

Pesquisador Capital de poder acadêmico/universitário  

Instituição em que 

trabalha 

Programa de  

Pós-Graduação 

em que atua 

Orientações de 

mestrado 

Orientações de 

doutorado 

Leciona 

disciplinas sobre 

CTS 

1 
Universidade Federal do 

Paraná, UFPR 

Mestrado do Programa de 

Pós-graduação em 

Educação em Ciências 

(Conceito CAPES 3) - 

Universidade Federal do 

Paraná, UFPR 

9 0 não 

2 
Universidade Federal do 

ABC, UFABC 
- - - não 

3 
Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná, UTFPR 

Mestrado Profissional em 

Formação Científica, 

Educacional e Tecnológica 

(Conceito CAPES 3) 

Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná, UTFPR 

4 0 não 
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4 
Universidade Federal de 

Santa Catarina, UFSC 

Pós-graduação em 

Educação Cientifica e 

Tecnológica 

(Conceito CAPES 6) 

Universidade Federal de 

Santa Catarina, UFSC 

14 6 não 

5 

Instituto Federal de 

Educação, Ciência e 

Tecnologia do Espírito 

Santo, IFES 

Mestrado Profissional em 

Educação em Ciências e 

Matemática 

(Conceito CAPES 3) 

Instituto Federal de 

Educação, Ciência e 

Tecnologia do Espírito 

Santo,  IFES 

5 0 não 

6 
Universidade Cruzeiro do 

Sul, UNICSUL 

Pós-Graduação em Ensino 

de Ciências 

(Conceito CAPES 5) 

Universidade Cruzeiro do 

Sul, UNICSUL 

16 5 não 



APÊNDICE II 

O Subcampo Brasileiro De Pesquisa Em Ensino De Ciências CTS (Ciência-Tecnologia-Sociedade): um espaço em construção 

245 

7 
Universidade Federal Rural 

de Pernambuco, UFRPE 

Pós-Graduação em Ensino 

das Ciências 

(Conceito CAPES 4) 

Universidade Federal Rural 

de Pernambuco, UFRPE 

15 6 não 

8 
Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais, 

PUC-Minas 

Mestrado Profissional em 

Ensino de Ciências 

(Conceito CAPES 4) 

Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais, 

PUC-Minas 

18 0 não 

9 
Universidade Estadual de 

Campinas, UNICAMP 

Pós-Graduação em 

Educação 

(Conceito CAPES 5) 

Universidade Estadual de 

Campinas, UNICAMP 

18 12 não 

10 
Universidade Federal de 

Santa Catarina  

UFSC 

Pós-Graduação em 

Educação Cientifica e 

Tecnológica 

(Conceito CAPES 6) 

Universidade Federal de 

Santa Catarina, UFSC 

12 20 não 

11 
Universidade Cruzeiro do 

Sul, UNICSUL 

Pós-Graduação em Ensino 

de Ciências e Matemática 

(Conceito CAPES 5) 

Universidade Cruzeiro do 

Sul, UNICSUL 

17 6 não 
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12 
Universidade Federal da 

Bahia, UFBA 

Pós-Graduação em Ensino, 

Filosofia e História das 

Ciências 

(Conceito CAPES 5) 

Universidade Federal da 

Bahia, UFBA 

3 2 não 

13 
Universidade Federal de 

Santa Maria, UFSM 

Pós-Graduação em 

Educação 

(Conceito CAPES 5) 

Universidade Federal de 

Santa Maria, UFSM 

8 1 não 

14 

Faculdade Municipal 

Professor Franco Montoro, 

FMPFM; 

 

Universidade Paulista, 

UNIP; 

- 9 0 não 

15 
Universidade Estadual da 

Paraíba, UEPB 
- - - não 

16 
Universidade Federal Rural 

de Pernambuco 

UFRPE 

Mestrado em Ensino das 

Ciências 

(Conceito CAPES 4) 

Universidade Federal Rural 

de Pernambuco, UFRPE 

1 0 não 
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17 
Universidade Federal de 

Santa Catarina, UFSC 

Pós-Graduação em 

Educação Cientifica e 

Tecnológica 

(Conceito CAPES 6) 

Universidade Federal de 

Santa Catarina, UFSC 

8 12 sim 

18 
Universidade Federal 

Fluminense, UFF 

Pós-Graduação em 

Educação 

(Conceito CAPES 5) 

Universidade Federal 

Fluminense 

4 0 não 

19 
Universidade Cidade de 

São Paulo, UNICID 
- - - não 

20 
Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita 

Filho UNESP 

- - - não 

21 

Centro Federal de 

Educação Tecnológica 

Celso Suckow da Fonseca 

CEFET-RJ 

Pós-Graduação em Ciência, 

Tecnologia e Educação 

(Conceito CAPES 4) 

Mestrado Profissional em 

Ensino de Ciências e 

Matemática 

(Conceito CAPES 3) 

Centro Federal de 

Educação Tecnológica 

Celso Suckow da Fonseca. 

19 3 não 
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22 
Universidade Federal de 

Alfenas, UNIFAL 

Pós-Graduação em 

Educação em Ciências 

(Conceito CAPES 3) 

Universidade Estadual de 

Santa Cruz, UESC 

1 0 não 

23 
Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, 

UFRN; 

Pós-Graduação em  

Desenvolvimento e Meio 

Ambiente 

Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, 

UFRN 

1 0 sim 

24 

Instituto Federal de 

Educação, Ciência e 

Tecnologia de Santa 

Catarina, IFSC 

- - - não 

25 
Universidade Federal do 

Paraná, 

UFPR 

Pós-Graduação em 

Educação em Ciências e em 

Matemática  

(Conceito CAPES 3) 

Universidade Federal do 

Paraná. 

13 0 não 

26 
Universidade Federal do 

ABC, UFABC 

Pós-Graduação em Ensino, 

História e Filosofia das 

Ciências e Matemática 

(Conceito CAPES 3) 

Universidade Federal do 

ABC 

2 0 não 

27 
Universidade Federal de 

Sergipe, UFS 
- - - não 
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28 
Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná, UFPR 

Mestrado Profissional em 

Ensino de Ciência e 

Tecnologia 

(Conceito CAPES 4) 

Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná, UFPR 

11 0 não 

29 
Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita 

Filho UNESP 

Pós-Graduação em 

Educação para a Ciência 

(Conceito CAPES 6) 

Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita 

Filho, UNESP 

14 14 não 

30 
Universidade Federal de 

Santa Catarina, UFSC 

Pós-Graduação em 

Educação Cientifica e 

Tecnológica 

(Conceito CAPES 6) 

Universidade Federal de 

Santa Catarina, UFSC 

18 10 não 

31 

Centro Federal de 

Educação Tecnológica 

Celso Suckow da Fonseca, 

CEFET-RJ 

Pós-Graduação em Ciência, 

Tecnologia e Educação  

(Conceito CAPES 4) 

Mestrado em Tecnologia 

Centro Federal de 

Educação Tecnológica 

Celso Suckow da Fonseca, 

CEFET, RJ 

27 1 sim 
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32 - - - - - 

33 
Universidade Federal de 

Santa Catarina, UFSC 

Pós-Graduação em 

Educação Cientifica e 

Tecnológica 

(Conceito CAPES 6) 

Universidade Federal de 

Santa Catarina, UFSC 

10 0 não 

34 
Universidade Estadual do 

Oeste do Paraná, 

UNIOESTE 

Programa de Pós-Gradução 

em Educação 

(Conceito CAPES 3) 

Universidade Estadual do 

Oeste do Paraná, 

UNIOESTE 

7 0 não 

35 
Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, 

UFRN 

Mestrado Profissional em 

Ensino de Ciências 

(Conceito CAPES 3) 

Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, 

UFRN 

8 2 não 

36 
Universidade Federal de 

Santa Catarina, UFSC 

Pós-Graduação em 

Educação Cientifica e 

Tecnológica 

(Conceito CAPES 6) 

Universidade Federal de 

Santa Catarina, UFSC 

6 20 não 

37 
Universidade Federal Rural 

de Pernambuco, UFRPE 

Mestrado Profissional em 

Ensino das Ciências 

(Conceito CAPES 3) 

Universidade Federal Rural 

de Pernambuco 

9 0 não 
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38 
Universidade Federal de 

São Paulo, USP 

Mestrado em Análise 

Ambiental Integrada 

Universidade de São Paulo, 

USP 

2 0 não 

39 
Universidade Federal Rural 

de Pernanbuco, UFRPE 

Pós-Graduação em Ensino 

das Ciências 

(Conceito CAPES 4) 

Universidade Federal Rural 

de Pernambuco, UFRPE 

21 6 não 

40 
Universidade Federal Rural 

de Pernambuco, UFRPE 

Pós-Graduação em Ensino 

das Ciências 

(Conceito CAPES 4) 

Universidade Federal Rural 

de Pernambuco, UFRPE 

1 0 não 

41 
Universidade Federal de 

Juiz de Fora, UFJF 

Pós-Graduação em 

Educação 

(Conceito CAPES 4) 

Universidade Federal de 

Juiz de Fora, UFJF 

7 2 não 

42 
Universidade Federal de 

São Carlos, UFSCar 

Pós Graduação em 

Educação  

(Conceito CAPES 5) 

Universidade Federal de 

São Carlos, UFSCar 

19 15 não 

43 
Universidade Federal do 

Pará, UFPA 

Pós-Graduação em 

Educação em Ciências e 

Matemática 

(Conceito CAPES 4) 

Universidade Federal do 

Pará, UFPA 

10 3 sim 
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44 
Universidade Cruzeiro do 

Sul, UNICSUL 

Pós-Graduação em Ensino 

de Ciências 

(Conceito CAPES 5) 

Universidade Cruzeiro do 

Sul, UNICSUL 

26 11 não 

45 
Universidade Estadual de 

Santa Cruz, UESC 

Pós-Graduação em 

Educação em Ciências 

(Conceito CAPES 3) 

Universidade Estadual de 

Santa Cruz, UESC 

6 0 não 

46 
Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, 

UFRN 

Mestrado Profissional em 

Ensino de Ciências 

Naturais e Matemática 

(Conceito CAPES 4) 

Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, 

UFRN 

6 0 não 

47 
Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro, 

UFRJ 

Pós-Graduação em 

Educação 

(Conceito CAPES 5) 

Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro, 

31 7 não 
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48 
Universidade Cruzeiro do 

Sul, UNICSUL 

Pós-Graduação em Ensino 

de Ciências e Matemática 

(Conceito CAPES 5) 

Mestrado Profissional de 

Ensino de Ciências 

(Conceito CAPES 5) 

Pós-Graduação em Políticas 

Sociais 

Universidade Cruzeiro do 

Sul, UNICSUL 

13 2 não 

49 
Universidade Metodista de 

Piracicaba, UNIMEP 

Pós-Graduação Em 

Educação 

(Conceito CAPES 5) 

 Universidade Metodista de 

Piracicaba, UNIMEP 

14 1 não 

50 
Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná, UTFPR 
- - - não 

51 

Centro Universitário da 

Fundação Educacional de 

Barretos 

 

Instituto Federal de São 

Paulo, IFSP 

- - - não 

52 

Instituto Federal de 

Educação, Ciência e 

Tecnologia do Espírito 

Santo, IFES 

Pós-Graduação em Ensino 

em Biociências e Saúde 

(Conceito CAPES 5) 

Fundação Oswaldo Cruz, 

FIOCRUZ 

18 2 não 
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53 

Centro Federal de 

Educação Tecnológica 

Celso Suckow da Fonseca, 

CEFET/RJ 

Pós-Graduação em 

Ciência,Tecnologia e 

Educação 

(Conceito CAPES 4) 

Centro Federal de 

Educação Tecnológica 

Celso Suckow da Fonseca, 

CEFET-RJ 

1 0 não 

54 
Universidade Cruzeiro do 

Sul, UNICSUL 

Programa de Pós-

Graduação em Ensino de 

Ciências 

(Conceito CAPES 5) 

Universidade Cruzeiro do 

Sul, UNICSUL 

44 10 sim 

55 
Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, UFRJ 

Pós-Graduação em 

Educação em Ciências e 

Saúde 

(Conceito CAPES 5) 

Pós-Graduação em 

Educação 

(Conceito CAPES 5) 

Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, UFRJ 

26 13 não 

56 
Universidade Federal de 

Sergipe, UFS 

Pós-Graduação em Ensino 

de Ciências e Matemática 

(Conceito CAPES 3) 

Universidade Federal de 

Sergipe, UFS 

5 0 não 



APÊNDICE II 

O Subcampo Brasileiro De Pesquisa Em Ensino De Ciências CTS (Ciência-Tecnologia-Sociedade): um espaço em construção 

255 

57 
Universidade do Estado de 

Santa Catarina, UESC 
- - - não 

58 
Universidade Federal de 

Juiz de Fora, UFJF 

Mestrado Profissional em 

Ensino de Física 

(Conceito CAPES 3) 

Universidade Federal de 

Juiz de Fora, UFJF 

4 1 não 

59 

 

Instituto Federal de 

Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio de 

Janeiro, IFRJ 

Mestrado Profissional em 

Ensino de Ciências 

(Conceito CAPES 4) 

Instituto Federal de 

Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio de 

Janeiro, IFRJ 

8 0 sim 

60 
Universidade Federal de 

São Carlos, UFSCAR 
- - - não 

61 
Universidade Estadual de 

Ponta Grossa, UEPG 

Pós-Graduação em 

Educação 

(Conceito CAPES 4) 

Universidade Estadual de 

Ponta Grossa, UEPG 

9 1 não 

62 
Universidade Federal de 

Uberlândia, UFU 
- - - não 

63 
Instituto Federal da Bahia, 

IFBA 
- - - sim 
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64 
Universidade Federal de 

Santa Maria, UFSM 

Pós-Graduação em 

Educação 

(Conceito CAPES 5) 

Universidade Federal de 

Santa Maria, UFSM 

7 1 não 

65 
Universidade Regional do 

Cariri, URCA 

Mestrado  Profissional em 

Ensino de Física 

(Conceito CAPES --) 

Universidade Regional do 

Cariri, URCA 

3 0 não 

66 
Universidade Federal de 

Goiás, UFG 

Pós-Graduação em 

Química,  

Universidade Federal de 

Goiás, UFG 

2 0 não 

67 
Universidade Federal da 

Fronteira Sul, UFFS 
- - - não 

68 
Universidade Regional do 

Noroeste do Estado do Rio 

Grande do Sul, UNIJUI 

Pós-Graduação em 

Educação Nas Ciências 

(Conceito CAPES --) 

Universidade Regional do 

Noroeste do Estado do Rio 

Grande do Sul, UNIJUI 

36 7 não 

69 

Instituto Federal de 

Educação, Ciência e 

Tecnologia de Santa 

Catarina, IF/SC 

- - - não 
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70 
Universidade Federal do 

Acre, UFAC 
- - - não 

71 
Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, UFRJ 
- - - não 

72 
Universidade Federal de 

São Carlos, UFSCAR 

Pós-Graduação em 

Educação 

(Conceito CAPES 5) 

Universidade Federal de 

São Carlos, UFSCAR 

15 9 não 

73 
Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná, UTFPR 

Mestrado Profissional em 

Ensino de Ciência e 

Tecnologia 

(Conceito CAPES 4) 

Pós-Graduação em 

Tecnologia 

 Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná, UTFPR 

13 3 sim 

74 
Centro Federal de 

Educação Tecnológica de 

Minas Gerais, CEFET/MG 

- - - sim 
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75 
Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro, UERJ 

Pós-Graduação em Ciência, 

Tecnologia e Educação 

(Conceito CAPES 4) 

Centro Federal de 

Educação Tecnológica 

Celso Suckow da Fonseca, 

CEFET/RJ 

11 8 não 

76 
Universidade Federal de 

Santa Catarina, UFSC 

Pós-Graduação em 

Educação Cientifica e 

Tecnológica 

(Conceito CAPES 6) 

Universidade Federal de 

Santa Catarina, UFSC 

1 0 não 

77 

Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito 

Federal, SEDF 

Coordenação de 

Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior, 

CAPES 

- - - não 

78 
Universidade de Brasília, 

UNB 

Mestrado Profissional em 

Ensino de Ciências 

(Conceito CAPES 4) 

Universidade de Brasília, 

UnB 

2 0 não 



APÊNDICE II 

O Subcampo Brasileiro De Pesquisa Em Ensino De Ciências CTS (Ciência-Tecnologia-Sociedade): um espaço em construção 

259 

79 
Universidade Federal de 

Mato Grosso do Sul, UFMS 

Mestrado Profissional em 

Ensino de Ciências 

(Conceito CAPES 3) 

Pós-Graduação em Ensino 

de Ciências 

(Conceito CAPES 4) 

Universidade Federal de 

Mato Grosso do Sul 

14 0 não 

80 
Universidade de São Paulo, 

USP 

Pós-Graduação em Ensino 

de Ciências  

 (Conceito CAPES 5).  

Universidade de São Paulo, 

USP 

5 9 não 

81 
Universidade Federal de 

Juiz de Fora, UFJF 
- - - não 

82 
Universidade Estadual da 

Paraíba, UEPB 

Mestrado Profissional em 

Ensino de Ciências e 

Matemática 

(Conceito CAPES 4) 

Pós-Graduação 

Interestitucional/UFBA/UF

ES/UEPB 

Universidade Estadual da 

Paraíba 

25 5 não 

83 
Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná, UTFPR 

Mestrado Profissional em 

Ensino de Ciência e 

Tecnologia 

(Conceito CAPES 4) 

Pós-Graduação em Ensino 

de Ciência e Tecnologia 

Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná, UTFPR 

18 4 não 
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84 
Centro federal de Educação 

Tecnológica de Minas 

Gerais, CEFET-MG 

Pós-Graduação em 

Educação Tecnológica 

(Conceito CAPES 3) 

Centro Federal de 

Educação Tecnológica de 

Minas Gerais 

5 0 não 

85 
Universidade de Brasília, 

UnB 

Pós-Graduação em 

Educação 

(Conceito CAPES 4) 

Mestrado Profissional em 

Educação em Ciências 

(Conceito CAPES 4) 

Universidade de Brasília, 

UnB 

13 8 sim 

86 
Universidade de São Paulo, 

USP 

Pós-Graduação m Educação 

(Conceito CAPES 6) 

Universidade de São Paulo, 

USP 

11 2 não 

87 
Universidade Federal de 

Goiás, UFG 

Pós-Graduação em 

Educação em Ciências e 

Matemática 

(Conceito CAPES 4) 

Universidade Federal de 

Goiás 

14 0 não 

88 
Universidade Federal de 

Sergipe, UFS 

Pós-Graduação em Ensino 

de Ciências e Matemática 

(Conceito CAPES 3)  

Universidade Federal de 

Sergipe, UFS 

5 0 não 
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89 - - - - - 

90 
Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná, UTFPR 

Pós-Graduação em 

Formação Científica, 

Educacional e Tecnológica 

(Conceito CAPES 3) 

Universidade Federal 

Tecnológica do Paraná, 

UFTPR 

Pós-Graduação em Química 

Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, 

UFRN 

9 7 não 

91 
Universidade Federal de 

Itajubá, UNIFEI 

Mestrado Profissional em 

Ensino de Ciências 

(Conceito CAPES 3) 

Universidade Federal de 

Itajubá, UNIFEI 

Pós-Graduação em 

Educação 

(Conceito CAPES 5) 

Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita 

Filho, UNESP 

9 1 não 

92 
Universidade Federal do 

ABC, UFABC 

Pós-Graduação em Ensino, 

História e Filosofia das 

Ciências e Matemática 

(Conceito CAPES 3) 

Universidade Federal do 

ABC, UFABC 

6 0 não 
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93 
Universidade Federal do 

Espírito Santo, UFES 

Mestrado Profissional em 

Ensino de Física 

(Conceito CAPES 3) 

Universidade Federal do 

Espírito Santo, UFES 

2 0 não 

94 
Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná, UTFPR 

Mestrado Profissional em 

Mestrado em Ensino de 

Ciência e Tecnologia 

(Conceito CAPES 4) 

Pós-Graduação em Ensino 

de Ciência e Tecnologia 

(Conceito CAPES 4) 

Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná campus 

Ponta Grossa, UTFPR 

16 3 sim 

95 
Universidade Federal de 

Santa Catarina, UFSC 
- - - não 

96 
Universidade Federal de 

Alfenas, UNIFAL 

Mestrado Profissional em 

Mestrado Nacional 

Profissional em Ensino de 

Física 

(Conceito CAPES 3) 

Universidade Federal de 

Alfenas, UNIFAL 

2 0 não 

97 
Universidade Federal do 

Pará, UFPA 

Mestrado Profissional em 

Química 

Doutorado em Química 

Universidade Federal do 

Pará, UFPA 

4 3 não 
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98 
Universidade de Brasília, 

UnB 

Mestrado Profissional em 

Ensino de Ciências 

(Conceito CAPES 4) 

Universidade de Brasília, 

UnB 

3 0 não 

99 
Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia, UESB 

Pós-Graduação em 

Educação Científica e 

Formação de Professores 

(Conceito CAPES 3) 

Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia, UESB 

11 0 sim 

100 
Universidade Metodista de 

Piracicaba, UNIMEP 

Pós-Graduação Em 

Educação 

(Conceito CAPES 5) 

Universidade Metodista de 

Piracicaba, UNIMEP 

24 6 não 

101 
Universidade Federal de 

Alfenas, UNIFAL 

Pós-Graduação em 

Educação 

(Conceito CAPES 3) 

Universidade Federal de 

Goiás, UFG 

3 0 não 
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102 
Universidade de São Paulo, 

USP 

Pós-graduação em Ensino 

de Ciências 

(Conceito CAPES 5) 

Pós-Graduação em 

Educação 

(Conceito CAPES 6) 

Universidade de São Paulo. 

USP 

21 12 não 

103 
Universidade Cruzeiro do 

Sul, UNICSUL 

Pós-Graduação em Ensino 

de Ciências 

(Conceito CAPES 5) 

Mestrado Profissional em 

Ensino de Ciências e 

Matemática 

(Conceito CAPES 5) 

Universidade Cruzeiro do 

Sul, UNICSUL 

13 1 não 

104 
Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, UFRJ 

Pós-Graduação em Ensino 

em Biociências e Saúde 

(Conceito CAPES 5) 

Fundação Oswaldo Cruz, 

FIOCRUZ 

Mestrado Profissional em 

ensino de Física 

(Conceito CAPES 4) 

Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, UFRJ 

16 4 não 

105 
Universidade Federal de 

Santa Catarina, UFSC 

Pós-Graduação em 

Educação Cientifica e 

Tecnológica 

(Conceito CAPES 6) 

Universidade Federal de 

Santa Catarina, UFSC 

10 6 não 
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106 
Centro Universitário Barão 

de Mauá, CBM 
- - - não 

107 
Universidade de Brasília, 

UNB 

Pós-Graduação em 

Educação 

(Conceito CAPES 4) 

Universidade de Brasília 

13 3 não 

108 
Universidade Federal de 

São Carlos, UFSCAR 

University of York, YORK 

Pós-Graduação em 

Educação 

(Conceito CAPES --) 

Universidade Federal de 

São Carlos, UFSCar 

12 4 sim 

109 
Universidade Federal de 

Santa Catarina, UFSC 

Pós-Graduação em 

Educação Cientifica e 

Tecnológica 

(Conceito CAPES 6) 

Universidade Federal de 

Santa Catarina, UFSC 

12 4 não 
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Capital Cultural 

Pesquisador Capital científico objetivado – pesquisa 

Linhas de 

Pesquisa 

Linha de 

Pesquisa 

envolvendo 

CTS 

Projetos de 

pesquisa em 

andamento 

Projetos de 

pesquisa 

financiados 

Projetos de 

pesquisa em 

CTS 

Os principais 

trabalhos 

sinalizados no 

currículo são 

em CTS? 

1 - - 4 0 1 não 

2 1 1 2 1 1 sim 

3 - - 1 1 1 sim 

4 5 0 1 0 0 não 

5 - - 3 3 1 não 

6 1 0 1 0 0 não 

7 4 0 2 2 0 sim 

8 1 1 1 1 0 não 

9 4 0 5 5 2 não 

10 4 0 1 1 1 não 

11 3 0 3 1 1 sim 

12 11 2 5 1 2 sim 

13 1 1 1 1 1 sim 

14 - - - - - não 

15 3 0 2 0 0 não 

16 - - 2 1 0 sim 

17 4 0 - - - sim 
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18 4 1 5 4 4 sim 

19 - - 1 0 1 sim 

20 - - 2 1 0 sim 

21 2 0 2 2 0 sim 

22 - - 1 1 0 sim 

23 3 0 7 3 1 sim 

24 3 1 0 0 0 sim 

25 2 0 1 0 0 não 

26 - - 2 1 1 sim 

27 - - 2 0 1 não 

28 3 1 2 0 0 sim 

29 9 4 3 3 1 sim 

30 6 0 3 2 1 sim 

31 1 1 2 1 2 sim 

32 4 1 4 0 2 não 

33 2 1 - - - sim 

34 - - 2 1 0 não 

35 - - 2 1 1 não 

36 5 0 - - - não 

37 - - 3 2 1 não 

38 2 0 1 0 0 não 

39 3 1 1 0 0 não 

40 - - 1 0 0 sim 

41 - - 3 0 0 sim 

42 5 0 2 1 1 não 

43 - - 1 0 0 sim 

44 2 0 3 0 0 não 

45 - - 3 3 0 não 

46 6 0 2 0 1 não 
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47 7 1 4 4 2 não 

48 3 0 0 0 0 sim 

49 3 1 2 2 1 sim 

50 1 1 1 0 1 sim 

51 4 2 3 0 1 sim 

52 3 3 3 2 2 não 

53 - - 0 0 0 sim 

54 2 1 2 1 1 sim 

55 10 0 2 1 1 não 

56 1 1 4 2 2 sim 

57 5 1 3 0 2 sim 

58 2 1 2 1 0 não 

59 2 1 1 1 1 não 

60 2 0 1 0 1 não 

61 5 1 1 0 1 não 

62 - - 2 1 0 sim 

63 5 1 1 1 0 não 

64 5 0 2 1 0 sim 

65 - - 2 0 1 sim 

66 3 0 4 0 0 sim 

67 6 0 3 1 1 não 

68 8 0 7 3 0 não 

69 10 1 3 1 1 não 

70 - - - - - sim 

71 3 0 0 0 0 não 

72 5 0 2 2 1 não 

73 1 1 3 0 1 sim 

74 1 1 - - - não 

75 5 0 5 2 0 não 
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76 1 1 2 1 0 sim 

77 1 0 - - - sim 

78 3 0 2 1 0 não 

79 6 0 5 1 0 sim 

80 1 0 0 0 0 não 

81 1 0 2 1 0 não 

82 8 1 1 1 0 não 

83 - - 5 0 1 não 

84 2 2 2 0 2 sim 

85 6 2 9 4 4 sim 

86 - - 0 0 0 não 

87 7 0 1 1 1 não 

88 - - 3 0 1 não 

89 - - - - - não 

90 3 0 2 2 0 não 

91 4 1 1 1 0 não 

92 4 2 3 1 2 não 

93 4 0 1 0 0 sim 

94 3 1 4 0 2 sim 

95 - - 0 0 0 sim 

96 3 0 1 0 1 não 

97 4 1 2 2 0 não 

98 2 1 3 1 1 sim 

99 3 1 1 1 0 sim 

100 5 1 1 1 0 não 

101 3 1 2 1 1 sim 

102 - - 1 0 0 sim 

103 3 0 2 0 1 não 

104 3 1 2 2 2 não 
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105 3 2 2 1 1 sim 

106 - - 2 1 0 sim 

107 10 0 1 0 0 sim 

108 4 0 4 4 0 não 

109 5 1 - - - sim 

 

 

 



APÊNDICE IV – Capital Cultural – capital científico objetivado (publicações). 

 

Capital Cultural 

Pesquisador Capital científico objetivado – publicações Capital de 

prestígio 

científico 

Eventos 

científicos 
(Apenas 

trabalhos 

completos) 

Periódicos Capítulos de 

livros 

Livros 

Publicados 

Livros 

Organizados 

Bolsista 

Produtividade 
Está entre 

os principais 

referenciais 

da área? 

1 25 9 0 0 0 Não Não 

2 9 4 2 0 0 Não Não 

3 20 4 2 4 0 Não Não 

4 44 22 4 5 1 Não Não 

5 19 10 5 0 0 Não Não 

6 9 39 7 0 2 Não Não 

7 33 21 8 0 0 Não Não 

8 4 6 0 2 0 Não Não 

9 81 57 59 0 29 

Sim 

CNPq - Nível 

1C 

Sim 

10 34 22 10 12 0 Não Não 

11 93 44 6 1 0 Não Não 

12 8 18 6 2 0 Não Não 
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13 22 17 5 0 1 Não Sim 

14 45 9 1 0 0 Não Não 

15 4 2 0 1 0 Não Não 

16 9 7 2 0 0 Não Não 

17 141 33 6 12 1 Não Sim 

18 29 14 3 0 1 Não Não 

19 13 5 8 0 1 Não Não 

20 13 1 2 0 0 Não Não 

21 53 28 4 12 0 

Sim 

CNPq - Nível 2 

– C 

Não 

22 8 7 5 0 0 Não Não 

23 17 10 6 1 4 Não Não 

24 4 2 0 0 0 Não Não 

25 44 7 4 0 0 Não Não 

26 29 9 1 8 0 Não Não 

27 44 17 8 2 0 Não Não 

28 37 7 5 1 1 Não Não 

29 68 22 19 9 1 Não Não 

30 51 32 18 5 4 
Sim 

CNPq - Nível 2 
Não 

31 31 54 9 11 3 
Sim 

CNPq - Nível 2 
Não 

32 3 6 1 0 0 Não Não 

33 13 8 1 1 0 Não Sim 

34 48 24 10 3 4 Não Não 

35 14 12 5 0 0 Não Não 

36 27 36 13 6 0 Não Sim 

37 27 13 9 0 0 Não Não 

38 20 19 1 0 0 Não Não 
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39 37 13 0 0 0 Não Não 

40 19 5 1 0 0 Não Não 

41 25 9 4 1 0 Não Não 

42 107 43 19 1 2 

Sim 

CNPq - Nível 

1D 

Não 

43 9 7 1 1 0 Não Não 

44 40 31 6 0 1 Não Não 

45 37 23 2 0 0 Não Não 

46 20 2 0 1 0 Não Não 

47 68 34 23 2 5 
Sim 

CNPq - Nível 2 
Não 

48 25 11 5 0 0 Não Não 

49 41 19 4 1 0 Não Não 

50 27 6 5 0 0 Não Não 

51 17 7 0 0 1 Não Não 

52 54 36 13 4 4 Não Não 

53 15 3 0 0 0 Não Não 

54 96 39 16 1 2 Não Não 

55 59 51 17 2 1 

Sim 

CNPq - Nível 

1B 

Não 

56 16 11 0 0 0 Não Não 

57 10 8 0 3 0 Não Não 

58 23 3 3 0 0 Não Não 

59 32 27 0 1 0 Não Não 

60 29 10 2 0 1 Não Não 

61 97 13 9 0 7 Não Não 

62 23 4 2 0 0 Não Não 

63 14 2 1 0 0 Não Não 
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64 54 15 0 0 0 Não Não 

65 10 11 1 0 0 Não Não 

66 59 9 0 0 0 Não Não 

67 16 12 5 0 1 Não Não 

68 136 50 31 10 2 Não Não 

69 20 3 0 2 0 Não Não 

70 0 1 0 0 0 Não Não 

71 12 1 1 0 0 Não Não 

72 40 18 7 2 2 Não Não 

73 78 39 4 0 0 Não Não 

74 4 2 0 0 0 Não Não 

75 75 47 14 2 1 Não Não 

76 9 7 0 1 0 Não Não 

77 16 9 1 0 0 Não Não 

78 30 16 4 0 0 Não Não 

79 15 17 4 1 1 Não Não 

80 51 22 9 0 0 Não Não 

81 25 11 0 2 0 Não Não 

82 30 3 2 7 0 Não Não 

83 107 56 15 0 2 Não Não 

84 25 10 1 2 0 Não Não 

85 57 38 10 27 3 

Sim 

CNPq - Nível 

1D 

Sim 

86 17 20 11 1 0 Não Não 

87 33 15 4 2 1 Não Não 

88 27 9 2 0 0 Não Não 

89 2 0 0 0 0 Não Não 

90 29 36 5 3 0 Não Não 
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91 33 18 1 0 0 Não Não 

92 16 9 7 0 2 Não Não 

93 14 5 21 0 0 Não Não 

94 79 26 4 2 1 Não Não 

95 0 1 2 0 1 Não Não 

96 14 6 0 0 0 Não Não 

97 1 10 1 2 0 Não Não 

98 35 14 0 0 0 Não Não 

99 27 20 7 2 4 Não Não 

100 45 41 22 1 3 Não Não 

101 19 5 3 0 0 Não Não 

102 26 18 8 18 10 Não Não 

103 5 15 4 1 0 Não Não 

104 91 25 12 1 3 Não Não 

105 48 13 4 3 1 Não Sim 

106 12 8 2 1 0 Não Não 

107 34 13 6 2 2 Não Não 

108 15 41 18 2 4 
Sim 

CNPq - Nível 2 
Não 

109 17 33 4 0 1 Não Sim 

  

 

 



APÊNDICE V – Capital Social – capital de poder acadêmico/universitário.  

Capital Social 

  

Pesquisador 

Capital de poder acadêmico/universitário 

Cargos 

burocráticos 

em 

departamentos

/ faculdades/ 

institutos 

Cargos 

burocráticos 

em nível 

universitário 

Cargos 

burocráticos 

em 

instituições 

públicas 

externas à 

universidade 

Participação 

em bancas 

examinadoras 

de concursos 

Participação 

em bancas 

examinadoras 

de mestrado 

Participação 

de bancas 

examinadoras 

de doutorado 

1 0 0 0 5 6 3 

2 0 0 0 0 2 0 

3 2 0 0 3 5 1 

4 0 0 0 5 42 13 

5 0 0 0 5 3 0 

6 0 0 0 1 11 1 

7 3 0 1 5 22 9 

8 1 1 0 16 32 0 

9 2 0 0 19 79 57 

10 0 0 0 13 8 22 

11 2 1 0 0 26 9 

12 0 0 0 0 1 0 

13 0 0 0 1 28 2 

14 0 0 0 0 35 5 

15 0 0 0 2 0 0 

16 2 0 0 2 3 0 
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17 2 0 0 1 26 25 

18 3 0 0 6 11 3 

19 0 0 0 0 2 1 

20 0 0 0 0 0 0 

21 2 1 0 5 33 9 

22 0 0 0 1 1 0 

23 2 1 0 0 4 2 

24 0 0 0 3 0 0 

25 1 0 0 3 16 5 

26 2 0 0 6 2 0 

27 1 0 0 1 0 0 

28 0 1 0 3 20 0 

29 2 0 0 2 25 12 

30 1 0 0 5 28 14 

31 1 0 0 7 31 5 

32 0 0 0 0 0 0 

33 1 1 0 0 3 3 

34 1 0 0 15 2 2 

35 0 0 0 10 16 2 

36 1 0 0 9 32 26 

37 0 0 0 1 11 4 

38 1 0 0 4 5 6 

39 1 0 0 2 37 3 

40 2 1 0 2 0 1 

41 1 2 0 9 10 2 

42 1 1 2 6 66 24 

43 0 0 0 2 3 0 

44 3 3 0 0 25 3 

45 2 0 0 1 10 1 
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46 1 0 0 6 5 0 

47 4 1 0 9 29 19 

48 0 0 0 0 22 4 

49 4 0 0 0 23 0 

50 0 2 0 4 1 0 

51 2 1 0 0 0 0 

52 2 0 1 29 16 0 

53 0 0 0 9 1 0 

54 1 1 0 0 104 15 

55 0 0 2 6 17 15 

56 0 0 0 6 5 0 

57 0 1 0 22 4 0 

58 2 0 0 2 1 1 

59 1 0 0 0 23 1 

60 6 0 0 0 0 0 

61 1 0 0 5 22 2 

62 1 0 0 0 1 0 

63 2 0 0 4 1 0 

64 4 0 0 3 10 1 

65 2 0 0 7 1 1 

66 3 0 0 7 3 1 

67 2 0 0 2 1 1 

68 1 0 0 6 65 19 

69 4 0 0 2 0 0 

70 5 0 0 5 0 0 

71 1 0 0 4 2 0 

72 1 0 0 5 29 9 

73 2 0 0 5 30 0 

74 0 1 0 1 0 1 
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75 0 0 0 5 48 26 

76 0 0 0 2 4 1 

77 0 0 2 0 0 0 

78 7 0 0 0 7 0 

79 1 0 0 3 26 5 

80 4 0 0 5 15 8 

81 2 0 0 4 0 0 

82 1 0 0 8 5 5 

83 2 0 0 10 32 3 

84 2 0 5 4 1 0 

85 3 0 1 6 38 12 

86 2 0 0 4 26 15 

87 4 1 0 16 26 1 

88 0 0 0 2 13 1 

89 0 0 0 0 0 0 

90 1 0 0 3 8 3 

91 3 0 0 11 12 2 

92 2 1 0 4 24 3 

93 3 0 0 11 12 1 

94 10 0 0 0 28 1 

95 0 0 1 0 0 0 

96 1 0 0 0 1 0 

97 1 0 0 4 6 0 

98 1 0 0 5 3 0 

99 4 0 0 4 8 0 

100 2 0 0 8 47 5 

101 2 0 0 7 2 0 

102 4 0 0 13 30 24 

103 0 0 0 0 8 3 
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104 1 0 0 2 34 11 

105 1 0 0 1 40 17 

106 0 0 0 0 0 0 

107 3 0 1 4 36 1 

108 1 0 0 1 24 4 

109 1 0 0 0 - - 



APÊNDICE VI – Capital Social – capital de poder científico. 

 

Capital Social 

  

Pesquisador 

  Capital de poder científico 

Cargos 

burocráticos em 

instituições de 

pesquisa 

científica, 

associações / 

sociedades de 

pesquisadores 

Membro de 

corpo editorial 

de revista / 

periódico 

científico 

Revisor de de 

produção 

científica em 

revista / 

periódico 

científico 

Revisor de 

projeto de 

fomento à 

pesquisa 

Participação em 

comitês 

organizadores de 

eventos 

científicos 

1 0 2 0 0 10 

2 0 0 0 0 1 

3 0 0 3 0 2 

4 0 0 0 0 3 

5 0 0 0 0 3 

6 0 0 0 0 1 

7 0 3 6 1 6 

8 1 0 0 0 0 

9 3 10 1 7 68 

10 0 1 0 0 9 

11 0 1 4 0 0 

12 0 0 2 0 6 

13 0 0 0 0 2 

14 0 1 1 0 1 
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15 0 1 0 0 1 

16 0 0 0 0 6 

17 0 3 1 0 4 

18 0 0 7 0 4 

19 0 1 1 0 2 

20 0 1 0 0 0 

21 0 3 7 2 3 

22 0 0 0 0 15 

23 0 1 6 0 8 

24 0 0 0 0 1 

25 0 0 2 0 12 

26 0 0 2 0 1 

27 0 0 0 0 3 

28 0 1 2 0 9 

29 0 1 1 0 4 

30 0 1 7 2 20 

31 1 6 15 3 26 

32 0 0 0 0 2 

33 0 0 0 0 0 

34 0 0 6 0 17 

35 0 0 0 0 3 

36 0 1 0 0 4 

37 0 0 3 0 3 

38 0 0 1 0 3 

39 0 1 0 0 0 

40 0 0 1 0 3 

41 0 1 6 0 2 

42 0 0 13 5 10 

43 0 0 1 0 6 

44 0 2 4 0 20 

45 0 0 9 0 8 
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46 0 0 1 0 11 

47 1 4 15 1 8 

48 0 0 0 0 1 

49 0 0 0 0 6 

50 0 0 1 0 8 

51 0 0 0 0 6 

52 1 3 1 2 9 

53 0 0 1 0 0 

54 0 2 2 0 7 

55 0 9 13 2 8 

56 0 0 1 1 0 

57 0 2 5 1 16 

58 0 0 4 2 3 

59 3 0 3 0 11 

60 0 0 0 0 9 

61 0 0 2 0 4 

62 0 0 2 0 1 

63 0 0 1 0 11 

64 0 0 3 0 4 

65 0 0 1 0 3 

66 0 0 2 0 28 

67 0 0 0 0 10 

68 0 7 8 0 10 

69 0 0 0 0 13 

70 0 0 0 0 0 

71 0 0 0 0 6 

72 0 0 3 1 1  

73 0 1 1 0 4 

74 0 0 0 0 0 

75 0 0 1 0 4 

76 0 1 1 0 1 
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77 0 0 0 0 0 

78 0 0 0 0 0 

79 0 1 0 0 3 

80 0 0 6 3 1 

81 0 1 0 0 11 

82 0 1 1 0 5 

83 0 1 0 0 6 

84 0 0 0 0 10 

85 0 5 10 3 9 

86 1 1 10 2 8 

87 0 2 0 0 20 

88 0 0 5 0 11 

89 0 0 0 0 0 

90 0 0 2 0 6 

91 0 0 12 1 10 

92 0 0 3 0 14 

93 0 0 2 0 15 

94 0 1 2 0 15 

95 0 0 0 0 2 

96 0 0 2 0 0 

97 0 0 3 0 0 

98 0 0 3 0 3 

99 0 0 9 0 2 

100 0 1 6 0 10 

101 0 0 0 0 2 

102 0 3 0 0 3 

103 0 0 0 0 0 

104 3 3 11 0 10 

105 0 3 2 0 6 

106 0 0 0 0 0 

107 0 3 12 0 5 
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108 4 2 27 2 13 

109 0 1 0 0 1 

 

 

 

 



APÊNDICE VII – Subcampo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências 

CTS – os agentes no subcampo. 

 



APÊNDICE VIII – Subcampo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências 

CTS – as instituições no subcampo. 



APÊNDICE IX – Subcampo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências 

CTS – origem acadêmica dos agentes. 

 

 



APÊNDICE X – Subcampo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências 

CTS – espaço dos conceitos. 
 



APÊNDICE XI – Subcampo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências 

CTS – acesso a orientações. 

 



APÊNDICE XII – Subcampo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências 

CTS – participações em bancas. 

 



APÊNDICE XIII – Subcampo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências 

CTS – cargos em instituições. 

 

 


