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RESUMO 
 

 

 

 
Este trabalho faz uma imersão nos campos da sociologia da educação e das pesquisas em ensino de 

ciências, com a perspectiva de explorar a relação das contribuições do sociólogo francês Pierre 

Bourdieu e o Ensino de Ciências no Brasil. Para isso, nos propomos a realizar uma Revisão de 

Literatura com o objetivo de investigar as contribuições de aspectos da teoria bourdieusiana para o 

Ensino de Ciências nas pesquisas brasileiras publicadas em revistas, eventos científicos e, bancos de 

dados de dissertações e teses no período de 2015 a 2019. As bases de dados utilizadas para coleta dos 

estudos foram a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), a Scientific Eletronic 

Library Online (Scielo) e o Banco de dados da CAPES. Estas bases de dados, embora não representem 

a totalidade dos bancos de dados nacionais, estão entre as mais conceituadas e detém uma considerada 

quantidade e diversidade de pesquisas de todas as regiões do Brasil e que, embora também não 

representem a totalidade dos estudos, são capazes de oferecer uma considerada amostra de pesquisas. 

Também foram fontes de levantamento de dados, os trabalhos científicos apresentados na I e II 

Jornada de Pierre Bourdieu e Ensino de Ciências da USP. Concluímos que os estudos selecionados 

abordam consideradas contribuições contemplando os aspectos das desigualdades de classe e 

desigualdades escolares, de conceito de campo científico, arbitrário cultural, de habitus pedagógico, de 

relação de poder e poder simbólico, de arbitrariedade de capital de cultura e de dominação e, de 

análise de correspondência múltipla. 

 

Palavras-chaves: Ensino de Ciências. Ensino de Ciências. Desigualdades e exclusão escolar. 
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RESUMEN 
 

Este trabajo se sumerge en los campos de la sociología de la educación y la investigación en la 

enseñanza de las ciencias, con la perspectiva de explorar la relación entre las contribuciones del 

sociólogo francés Pierre Bourdieu y la Educación de las Ciencias en Brasil. Para ello, proponemos 

realizar una Revisión de la Literatura para investigar las contribuciones de aspectos de la teoría 

bourdieusiana a la Enseñanza de la Ciencia en la investigación brasileña publicada en revistas, eventos 

científicos y bases de datos de disertaciones y tesis en el período de 2015. hasta 2019. Las bases de 

datos utilizadas para recopilar los estudios fueron la Biblioteca Digital Brasileña de Tesis y 

Disertaciones (BDTD), la Biblioteca Científica Electrónica en Línea (Scielo) y la base de datos 

CAPES. Estas bases de datos, aunque no representan la totalidad de las bases de datos nacionales, se 

encuentran entre las más acreditadas y contienen una cantidad y diversidad considerable de 

investigaciones de todas las regiones de Brasil y que, aunque tampoco representan la totalidad de los 

estudios, son capaces ofrecer una muestra considerada de investigación. Los trabajos científicos 

presentados en la I y II Conferencia de Pierre Bourdieu y la Enseñanza de las Ciencias en la USP 

también fueron fuentes de recolección de datos. Concluimos que los estudios seleccionados abordan 

contribuciones consideradas incluyendo aspectos de desigualdades de clase y desigualdades escolares, 

el concepto de campo científico, arbitrariedad cultural, habitus pedagógico, poder y relación de poder 

simbólico, capital cultural y arbitrariedad de dominación y , de análisis de correspondencia múltiple. 

 

Palabras clave: Enseñanza de las ciencias. Pierre Bourdieu. Desigualdades y exclusión escolar. 
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1. Introdução 

No ano de 2015 ainda como estudante do curso de Ciências da Natureza da 

Universidade Federal do Piauí (UFPI), vivenciamos a primeira experiência docente como 

bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) numa escola da 

rede púbica estadual, o Centro de Ensino de Tempo Integral Governador Freitas Neto (CETI-

Freitas Neto), localizada na cidade de Teresina/PI, na zona leste da cidade. Naquela 

experiência, alguns aspectos nos incomodaram, como: a falta de interesse da grande maioria 

dos estudantes nas aulas de Ciências, o desinteresse em permanecer na sala de aula e, a 

desmotivação dos professores. Com relação as práticas de ensino, era consensual e majoritária 

entre professores e escola, a exposição de conteúdos na lousa e a resolução de exercícios do 

livro didático de ciências nas aulas. 

Noutro momento posteriori, em 2016, vivenciamos uma segunda experiência, desta 

vez, nos estágios supervisionados, no Centro de Ensino de Tempo Integral Maria Melo 

(CETI- Maria Melo), também na zona Leste da cidade de Teresina e, da rede estadual de 

ensino. Aspectos semelhantes a experiência no CETI-Freitas Neto ocorriam, de forma mais 

explícita, a sala de aula parecia um „campo de batalha‟ entre professores e estudantes. Em 

2017 vivenciamos uma terceira experiência, na rede pública de ensino, na escola Eurípedes de 

Aguiar localizada no bairro Marquês de Teresina. Ressaltamos que todas essas experiências 

supramencionadas ocorreram episódios semelhantes aqueles que elencamos acima e todos 

terceiro e quarto ciclo do ensino Fundamental. Acrescente-se ainda que nesse mesmo ano de 

2017, passamos a trabalhar como professora de ciências numa escola da rede privada, onde 

foi possível observar algumas diferenças entre as escolas pública e privada, no que concerne 

aos professores, estudantes, práticas educativas e estrutura escolar. Nessa última, as crianças 

saiam de suas casas bem alimentadas e a maioria era conduzida a escola pelo país. Tinham 

dinheiro para o lanche da cantina no intervalo, fardamento completo, livros, materiais 

complementares, acesso a computadores para pesquisas, redes de tv, boa parte possuía 

smartphones e agenda escolar. Quanto à estrutura física, a escola possuía laboratórios de 

informática, ciências e robótica, bibliotecas com acervo atualizado e acesso pela web, 

materiais fotocopiados, salas com projetores Datashow, aulas com lousas digitais, listas de 

atividades suplementares e simulados. Quanto aos professores, as diferenças eram tênues, a 

ressaltar o fato de que pareciam mais motivados, alguns trabalhavam na rede pública e 

privada. Possivelmente uma das poucas similaridades com a rede pública, eram aulas 

expositivas que ainda eram maioria, embora houvesse diversas outras práticas e a resolução 
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de exercícios do livro didático de ciências nas aulas. 

Para contextualizar um pouco, percebemos situações que nos conduziram a refletir de 

forma cautelosa sobre algumas situações que nos inquietaram e, que foram cruciais para que 

em 2017 desenvolvêssemos uma pesquisa que culminou em nosso Trabalho de Conclusão de 

Curso Universitário (TCC). 

Nossas inquietações estavam relacionadas aquela realidade da rede pública e podemos 

citar: Por que uma considerável quantidade de estudantes demonstra baixo interesse nas aulas 

de ciências, se é uma disciplina diversificada de conteúdos interessantes sobre o homem e a 

natureza? Por que os estudantes possuem dificuldades em relacionar os conhecimentos 

científicos presente nos livros didáticos de ciências adotados pela escola às suas vivências 

socioculturais, sendo esses conhecimentos científicos frutos das sistematizações das relações 

homem-natureza e homem-sociedade? Por que os estudantes da rede pública apresentam 

consideráveis limitações para aprender, até mesmo não sabem explicar de forma autônoma, 

conceitos científicos que acabara de „cair‟ nos exames? Será que os métodos de ensino 

empregados são de fato os mais adequados para ensinar ciências aos estudantes do ensino 

fundamental? Por que os estudantes demonstram não compreender e/ou se interessar com o 

que os professores dizem? Por que muitas tarefas/exercícios escolares eram desarticuladas da 

realidade cotidiana dos estudantes? Sob esta última questão, observamos que os alunos não se 

reconheciam nas atividades, a grande maioria das tarefas eram retiradas do livro didático 

adotado na escola, que são confeccionados no Sudeste/Sul do país. 

Noutras atividades eram necessários materiais complementares, como tesoura, régua, 

papel sulfite, massa de modelar, pinceis, dentre outros, que a escola não tinha disponível e, a 

maioria dos estudantes mal possuía material escolar básico, meias e sapatos e calças, muitos 

saem de casa sem o café da manhã.  Ocorreu o que já era de se esperar na aula seguinte: a não 

entrega das atividades solicitadas. Acrescentamos ainda, a quantidade de notas reprovativas 

nas avaliações e a fala desmotivada dos estudantes e professores. 

Toda essa diversidade de situações nos levou a indagar metaforicamente: „será que 

estar havendo um desentendimento no relacionamento do ensino com a aprendizagem nas 

aulas de ciências da escola pública?‟ É como se os estudantes daquelas escolas da zona leste 

não se reconhecessem nas aulas de Ciências. 

Na ocasião, não sabíamos por onde iniciar a pesquisa para o TCC, até que num evento 

científico realizado no Instituto Federal do Piauí, denominado de Semana da Matemática e 

Física (SEMAFIS), assistimos a uma palestra de um conferencista local que nos apresentou 

Pierre Bourdieu, imediatamente percebemos a relação entre a fala do conferencista às 
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situações que vivenciamos nas escolas públicas. 

A palestra nos motivou a estudar Bourdieu para compreendermos questões 

sociológicas no ensino de ciências tais como: as desigualdades sociais, capital de cultura, 

exclusão escolar, violência simbólica, herança cultural e linguagem professoral. 

Questionávamo-nos: como os estudantes daquelas escolas públicas, crianças das 

classes desfavorecidas socioeconomicamente, poderiam ter condições de aprendizagem 

satisfatórias, semelhante aos estudantes das classes favorecidas nas circunstâncias atual em 

que estudavam? Assim sendo, no ano de 2017, defendemos o TCC de graduação intitulado: 

Capital Cultural no Ensino de Ciências: desigualdades e exclusão. 

No mesmo ano publicamos parte desse estudo com acréscimos de outro mais 

amadurecido no Congresso Nacional de Pesquisa e Ensino em Ciências (II CONAPESC) 

realizado em João Pessoa na Paraíba, sob o título: O Ensino de Ciências e as Influências da 

Moeda de Cultura: desigualdades e exclusão. No evento soubemos de outros estudos e 

eventos que trabalhavam a relação entre a teoria de Pierre Bourdieu e o Ensino de Ciências e, 

descobrimos a existência de uma considerada literatura nacional sobre a temática, ou seja, a 

teoria de Pierre Bourdieu e o Ensino de Ciências, o que nos instigou a buscar maior 

aprofundamento sobre esses estudos.  

Em 2018 iniciamos o curso de formação continuada, em Ensino de Ciências no 

Instituto Federal do Maranhão Campus Timon, com a perspectiva de ampliar nosso olhar 

sobre a relação dos estudos do sociólogo Francês Pierre Bourdieu e o Ensino de Ciências. 

Para isso, nos propomos a realizar uma Revisão de Literatura com o objetivo de investigar as 

contribuições de aspectos da teoria Bourdieusiana para o Ensino de Ciências nas pesquisas 

brasileiras publicadas em revistas, eventos científicos e, bancos de dados de dissertações e 

teses no período de 2015 a 2019. Para tanto, toda a premissa abordada se constitui a 

justificativa desse trabalho. 

O objetivo desse estudo foi formalmente constituído em: investigar as contribuições da 

teoria de Pierre Bourdieu para o Ensino de Ciências nas pesquisas brasileiras publicadas em 

revistas, eventos científicos e, bancos de dados de dissertações e teses entre os anos de 2015 a 

2019. 

Para atingir esta finalidade, elaboramos os seguintes objetivos específicos: 

 Levantar e quantificar as pesquisas que abordem Pierre Bourdieu e ensino de ciências 

nos bancos de dados bibliográficos, revistas e eventos científicos no contexto 

brasileiro. 

 Verificar a abordagem dos autores em relação às obras de Pierre Bourdieu no Ensino 
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de Ciências.  

 Analisar os aspectos levantados pelos autores que se caracterizam em contribuições 

para o Ensino de Ciências. 

Esta pesquisa que ora apresentamos é o trabalho de Conclusão de Curso da 

Especialização em Ensino de Ciências e representa o resultado do estudo de revisão de 

literatura apontado. 

Está distribuído da seguinte forma: inicialmente desenvolvemos o referencial teórico 

sobre aspectos da teoria de Pierre Bourdieu. Posteriormente, escrevemos na metodologia, o 

caminho para realização da pesquisa com seus elementos fundamentais, as fontes de 

levantamento dos estudos e formas de seleção dos trabalhos. Após a etapa de seleção 

realizamos a leitura integral dos textos selecionados para capturar as relações elencadas nos 

objetivos deste estudo. Finalizamos com algumas considerações que julgamos serem 

relevantes, e acreditamos que, a partir desses aspectos com base nas pesquisas dos autores, 

podemos contribuir para o ensino de ciências e com estudos científicos futuros que pretendem 

investigar essa temática. 

 

2. Referencial Teórico 

2.1 O Capital Cultural, a Exclusão e as Desigualdades Sociais no contexto 

escolar no Ensino de Ciências 

De acordo com Bourdieu (2007; 2012), a sociedade está constituída numa cultura de 

classes, onde a classe dominante impõe a sua cultura sobre a classe desfavorecida e, a escola 

tem se constituído um local de reprodução da cultura dominante. 

Bourdieu (2012, p.43) aponta que “a parcela de bons alunos numa amostra de quinta 

série, cresce em função da renda de suas famílias”. Percebeu ainda que nas famílias de renda 

familiar semelhantes, a proporção de bons alunos variava significativamente segundo o nível 

de formação dos familiares envolvidos com a criança, principalmente os pais. Nesses casos, 

ou seja, pais e familiares diplomados, os filhos são bem-sucedidos na escola. Todavia, quando 

os pais de famílias diferentes possuíam mesma diplomação/formação acadêmica, a renda não 

exercia “nenhuma influência sobre o êxito escolar dos filhos”, deste modo, concluiu o autor 

que “a ação do meio familiar sobre o êxito escolar é quase exclusivamente cultural” sendo 

amplamente significativa ao nível cultural global da família (BOURDIEU, 2012, p.43-45). 

Se por um lado, alguns estudantes levam as vantagens culturais aprendidas no 
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contexto familiar, por outro, professores e agentes escolares patenteiam os códigos sociais da 

cultura dominante sem se perceber, em suas manifestações docentes, tanto nas práticas de 

ensino quanto na utilização de materiais didáticos escolares e, acabam por impor a cultura que 

é da classe dominante, que serve como uma espécie de capital. Assim sendo, a aprendizagem 

parece fácil para alguns - que detém esses „códigos culturais‟ e difícil para outros que não os 

detém. Essa vantagem cultural de uns estudantes sobre outros, Bourdieu definiu como capital 

cultural (BOURDIEU, 2007; 2012). 

Trazendo a discussão para o contexto da escola pública brasileira somos sabedores de 

ela é povoada pelos filhos de famílias desfavorecidas socioeconomicamente. Precisamos 

traçar a partir desse ponto, algumas linhas sobre estudos de história da educação no Brasil 

para compreendermos a formação da educação brasileira e a cultura que ela recebe de 

herança. 

Sobre esse assunto, descreve Romanelli (2005, p.41), que no final do século XIX, no 

Brasil “a cultura transmitida pela escola guardava, pois, o timbre aristocrático. E o guardava 

em função das exatas necessidades da sociedade escravista”. Ou seja, a escola brasileira desde 

o princípio bem delimitou uma cultura, a do público para quem deveria frequentá-la, a da 

elite. Acrescenta ainda a autora que, a constituição de 1891, tratou muito bem de demarcar “o 

sistema dual de ensino, que se vinha mantendo desde o império. Era também uma forma de 

oficialização da distância, que se mostrava na prática, entre a educação da classe dominante 

(escolas secundárias e superiores) e a educação do povo (escola primária e profissional)”. 

Enquanto as letras, as artes, os costumes aristocráticos e já alguns conhecimentos com 

base científica eram conteúdo das escolas para a elite, educar para o trabalho manual pelo 

trabalho eram os conteúdos da escola dos pobres. 

O Brasil optou por um sistema dual no modelo educacional, uma escola para ricos e 

outra para pobres, uma para formar aqueles que ocupariam os cargos de gestão e outra para os 

trabalhos manuais. 

Em relação às ciências, Vilanova e Martins (2008, p.?) descrevem que é “após a 

Segunda Guerra Mundial, a disciplina ciências naturais adquiriu importância e passou a ser 

alvo de projetos educacionais em vários países”. Embora já houvesse disciplinas que 

abordavam conhecimentos científicos na escola da elite econômica. 

Nas palavras dos autores Vilanova e Martins (2008) parafraseando os escritos de 

Krasilchick (1987; 2000) descrevem, 

 As mudanças ocorridas no período pós-guerra, como a profissionalização da 

ciência, a crescente industrialização e o desenvolvimento tecnológico e 
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científico, não puderam deixar de impactar o currículo escolar, que passou a 

responder a uma nova demanda: a formação do futuro cientista. 

Ressaltamos que no Brasil o currículo escolar após a segunda guerra mundial tratava 

no plano das reformas educacionais, que pós iniciados os efeitos da reforma Francisco 

Campos em 1930, em 1940 já se dava a Reforma Capanema. 

De acordo com Krasilchick (2000) apud Vilanova e Martins (2008, p.?), “o Brasil 

acompanhou esta tendência, e o ensino de Ciências passou a ter aqui um caráter propedêutico, 

cujo principal objetivo era a formação de uma elite de cientistas que libertariam o país da 

dependência estrangeira e impulsionariam o desenvolvimento científico-tecnológico”. 

A Reforma que antecede a segunda guerra, a Francisco campos, não tratou de fato do 

ensino primário e profissional, sendo apenas no período de industrialização que as disciplinas 

de Ciências começaram a permear o currículo das escolas dos trabalhadores. 

Krasilchick (1987) apud Vilanova e Martins (2008) descrevem que o período foi 

marcado pelo caráter memorístico do ensino de teorias e fórmulas, enfatizando somente o 

produto das ciências, sem problematizar as questões econômicas, políticas e sociais (...)”. 

É nesse ponto que podemos considerar que o ensino de ciências chega à educação 

pública para os filhos de trabalhadores, associado a uma forte herança aristocrática e 

cientificista, o mesmo ocorreu na formação dos professores nas universidades, onde estes 

tiveram que frequentar salas de aulas impregnadas da „cultura‟ restrita de ensinamentos para 

os filhos das classes dominantes. 

É com base nas premissas históricas mencionadas, que os professores de Ciências 

coadunam com a marginalização dos estudantes na escola pública de forma implícita. Para 

além dos conhecimentos científicos no ensino de Ciências é cobrado dos alunos habilidades, 

atitudes e valores de ordens de cultura, mas não a cultura do povo, manifestação e 

humanização, mas uma herdada pela aristocracia. O professor de Ciências como sujeito 

social, sem se perceber em suas manifestações docentes em suas práticas, acabam por impor a 

cultura da classe dominante, como cultura boa, numa espécie de capital de troca. 

Com base nos sobrescritos os mecanismos de exclusão estão preparados e, agem pelos 

agentes escolares durante toda a carreira estudantil para os filhos das classes menos 

favorecidas, dentre as diversas mazelas sociais que já enfrentam, na escola, particularmente 

tratando da área de ciências, objeto de nossa investigação, os professores de ciências ainda no 

ensino fundamental nas escolas públicas legitimam um discurso de igualdade para todos como 

um dever da escola, mas que na verdade, suas manifestações tratam de um ensinar 

cientificista e práticas de uma cultura elitizada, que além de excluir os estudantes que não se 
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reconhecem na escola e, nem nas aulas de ciências, funcionam como perfeito mecanismo de 

conservação das desigualdades de classes sociais. Porque exigem dos educandos os saberes e 

códigos da cultura elitista impregnada no modelo reprodutivista. 

Os professores de ciências por muitas vezes desvalorizam os saberes inerentes daquela 

comunidade em que a escola está inserida e seus valores culturais, em prol de uma 

„linguagem‟, „objetividade‟ e „neutralidade científica‟, oriundas do pensamento positivista da 

qual a escola brasileira foi fundamentada, que se estabeleceu principalmente sobre as ciências 

exatas. 

Sintetiza Bourdieu (2012), a escola por seus atores, acaba por perpetuar as 

desigualdades sociais, pois, não há uma equidade nas oportunidades de escolarização, a escola 

é injusta porque não considera nos conteúdos que ensina, na linguagem que ensina, nos 

métodos e técnicas de ensino e nos critérios de avaliação as desigualdades culturais das 

diferentes classes sociais, tratando os desiguais como iguais onde os valores escolares são da 

cultura aristocrática. 

2.2 A Linguagem Professoral e a Violência Simbólica no Ensino de Ciências 

Bourdieu e Martin (2012), descrevem que o julgamento professoral está apoiado em 

inúmeros critérios, dentre eles o da linguagem, estes exigem dos estudantes o domínio de um 

vocabulário culto nas manifestações orais onde encontra-se implícita/explícita a cultura 

dominante. 

A linguagem da Ciência é feita de símbolos, alusões a códigos específicos da própria 

ciência, em língua neutra (latim) e/ou palavras especificas de cada área de estudo agregadas a 

língua vernácula. No ensino de Ciências, os professores apregoam como se fosse algo natural 

dos sujeitos inteligentes, de qualidades inatas e, geralmente ensinada com a utilização da 

língua formal do país/região. Esse mecanismo de comunicação utilizado nas aulas de ciências 

nas escolas públicas, parecem esbarrar em termos não conexos a forma de expressão ou 

linguagem própria da cultura local. Não apenas nas expressões, mas nas diversas 

manifestações docentes. Retomando as expressões, que variam de uma localidade para outra 

citamos na culinária, a exemplo, a palavra aipim, utilizada no Rio de Janeiro, em São Paulo é 

mandioca e no Nordeste é conhecida como macaxeira. De forma semelhante, tangerina, 

mimosa e mexerica representam a mesma fruta em regiões diferentes. 

Outras são específicas de determinadas regiões, por exemplo, maria isabel, é uma 

comida típica do Piauí. Nos animais podemos citar uma espécie de gambá, denominado de 

timbú, saruê, micurê e ainda mucura. Essas expressões não são incorretas, mas da cultura de 
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cada região. Em muitos livros didáticos, não são reconhecidas também as expressões 

utilizadas por seus autores e os estudantes terão dificuldades em identifica-las. 

Contudo, utilizar também uma linguagem neutra, os professores de ciências “podem se 

poupar o trabalho de controlar tecnicamente seu manejo da linguagem e a compreensão que 

dela têm os estudantes” (BOURDIEU; MARTIN 2012, p.56). 

A linguagem professoral se não bem observada, pode promover „violência simbólica‟, 

termo cunhado por Bourdieu para representar uma violência psicológica, danosa a moral dos 

sujeitos que ocorre por meio da imposição de poder. Não necessariamente falado, mas 

manifestado em escritos, pinturas, imagens, etc. Nesse sentido, exemplificamos a prova 

escrita, que acaba representando um objeto de poder na relação professor aluno, de modo que 

os códigos utilizados, podem influenciar de forma positiva ou negativa pela linguagem no 

processo avaliativo. 

Numa pesquisa realizada, Macêdo (2017), constatou que professores de ciências 

utilizavam termos técnicos nas aulas e além de não os esclarecer, esses eram cobrados nos 

exames o que representou uma forma de violência simbólica. Porque se de um lado, é cobrado 

termos nos exames, por outro os professores não os sanam com os estudantes, explicita-se a 

violência simbólica, assim lhes serão alheias.  

3. Metodologia 

Esta pesquisa “envolve exclusiva abordagem teórica. Realizada a partir de materiais 

frutos de investigação e publicado pela comunidade científica” sobre o tema a ser investigado. 

Esse tipo de estudo, “o pesquisador vai a literatura verificar o que já se pesquisou sobre 

determinado tema e o que já se sabe sobre ele, até onde o conhecimento avançou” (MACÊDO 

e EVANGERLANDY, 2018, p.79). 

É um estudo bibliográfico pela dimensão exclusivamente teórica, a partir de materiais 

frutos de investigação e publicados pela comunidade científica sobre determinado tema, tais 

como: livros, artigos científicos de revistas ou eventos, dissertações e teses (MACÊDO & 

EVANGERLANDY, 2018, p. 72-79). 

Primeiramente realizamos o levantamento dos materiais que tinham a relação entre a 

teoria de Pierre Bourdieu e o Ensino de Ciências, no recorte temporal de 2015 à 2019, 

contemplando o último quinquênio. 

As bases de dados utilizadas para seleção dos estudos foram a Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), Scientific Eletronic Library Online (Scielo), 
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Banco de dados da CAPES. Estas bases de dados embora não representem a totalidade dos 

bancos de dados nacionais, estão entre as mais conceituadas e possuem uma gama de 

pesquisas que são capazes de oferecer uma representação significativa de estudos nacionais, o 

que representa uma considerada amostra de estudos. Também foram fontes de levantamento 

de dados, as pesquisas científicas apresentadas na I e II Jornada de Pierre Bourdieu e Ensino 

de Ciências da USP. 

No diretório Scielo, utilizamos o mesmo procedimento para seleção dos trabalhos, ou 

seja, inicialmente com o descritor „Pierre Bourdieu‟, onde encontramos 588 trabalhos. 

Filtrando os trabalhos nacionais - país Brasil, encontramos 322 trabalhos para o descritor. 

Realizando o recorte temporal 2015-2019, foram encontrados 217 estudos. Utilizando o 

descritor Ensino de Ciências, encontramos 2302 estudos e, filtrando para os trabalhos 

nacionais com recorte temporal encontramos 914 artigos. Utilizando os operadores booleanos 

„e‟ e „ou‟ para ambos descritores, encontramos 05 artigos nacionais para o último quinquênio 

com o operador „ou‟ e, 04 artigos com o operador „e‟, totalizando 09 estudos selecionados 

para realização da leitura dos resumos. Realizado a leitura dos resumos, buscamos os 

trabalhos que possuíam aproximação com o tema e objeto de estudo encontramos apenas 01 

estudo. 

Nos anais da I e II Jornada Pierre Bourdieu e Ensino de Ciências da USP, realizamos 

uma busca no volume de 2015 e 2018 nas publicações do evento e encontramos 28 artigos 

que após leitura dos resumos, foram selecionados 06 trabalhos na I jornada e 05 da segunda 

jornada que tinham aproximação com a nossa investigação. 

Na BDTD, realizamos uma primeira busca usando o descritor Pierre Bourdieu, que 

resultou em 1643 trabalhos. Posteriormente, utilizamos o descritor, Ensino de Ciências, que 

resultou num total de 496 trabalhos. Acrescentando os operadores booleanos „e‟ e „ou‟ para 

filtragem, obtivemos um total de 230 trabalhos, destes 151 foram dissertações e 79 teses. Ao 

realizar a filtragem com o recorte temporal de 2015 a 2019, encontramos 32 trabalhos, sendo 

26 dissertações e 06 teses. Havendo selecionado esses estudos, procedemos com a leitura dos 

resumos para distinguir aqueles, que mais se aproximavam do tema e objeto de estudo. De 

modo que, resultou na seleção de 05 trabalhos, sendo 01 dissertações e 01 teses. 

Com relação ao Banco de dados CAPES, realizamos o mesmo procedimento padrão 

realizados nas buscas dos bancos de dado BDTD e Scielo de modo que filtrando os 

descritores encontramos 07 trabalhos, sendo 02 dissertações e 01 teses de interesse para a 

pesquisa. 

Incluímos 01 artigo publicado na Revista REAMEC (qualis A4), que se mostra 
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relevante para a pesquisa. 

No quadro 1 abaixo, apresentamos uma visão generalizada do quantitativos de estudos 

selecionados para realização das análises de nossa investigação e, no gráfico 1, a quantidade 

de estudo em visão percentual. 

Tabela 1 – Quantitativa de pesquisas levantadas por base de dados para realização das análises 

BANCOS DE 

DADOS 

ARTIGOS  DISSERTAÇÕES TESES 

BDTD 
- 01 01 

Scielo 
01 - - 

Capes 
- 02 01 

Revista 

REAMEC 

01   

I Jornada Pierre 

Bourdieu USP 

06  - 

II Jornada Pierre 

Bourdieu USP 

05  - 

TOTAL 
13 03 02 

Fonte: autor, set/2020. 

 

Gráfico 1 - Percentual de estudos para análises por base de dados  

 

          Fonte: autor, set/2020. 

 

 

62% 

22% 

16% 

ARTIGOS   1 - 11 8 DISSERTAÇÕES 3 - 4 TESES 2 - 3 - -
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4. Análises e Discussão dos Resultados 

Foram selecionados, 41 estudos que tinham como tema as Contribuições de Pierre 

Bourdieu no Ensino de Ciências que se mostraram relevantes para a pesquisa, após uma 

primeira leitura, selecionamos 33 estudos, com uma leitura mais refinada, finalizamos com 18 

trabalhos mais relevâncias para o nosso estudo, são 13 artigos científicos, 03 dissertações e 02 

teses para a realização das nossas analises. Esses trabalhos versam sobre as Contribuições de 

Pierre Bourdieu no Ensino de Ciências, que é o problema da nossa pesquisa. 

Os trabalhos analisados estão no quadro III, discriminando seus títulos, autores, ano de 

publicação e repositório de origem. 

Quadro 3 – Trabalhos analisados 

ARTIGOS CIENTÍFICOS 

Nº Título Autores Ano Repositório 

01 Apropriações Bourdianas nas linhas de Pesquisa em 

Educação em Ciências 

VALADÃO, D.L.; 

MASSI, L. 

2015 Anais I Jornada 
Pierre Bourdieu 

02 A divulgação científica como instrumento de poder: o 

papel dos cientistas no processo de aproximação com a 

escola 

WATANABE, G.; 

KAWAMURA, 

M.R.D.  

 

2015 

Anais I Jornada 
Pierre Bourdieu 

03 A legitimidade da Educação em Ciências: violência 

simbólica ou conquista pedagógica? 

FERNEDA, T.   

2015 

Anais I Jornada 

Pierre Bourdieu 

04 Educação científica para a emancipação: reflexões a 

partir de diálogos entre a sociologia de Pierre Bourdieu e 

o enfoque ciência-tecnologia-sociedade (CTS) 

DORVILLÉ, 

L.F.M.; 

HENRIQUES, 
A.E.L. 

 

2015 

Anais I Jornada 

Pierre Bourdieu 

05 A sociologia educacional de Pierre Bourdieu e o ensino 

de ciências naturais desenvolvido por bolsistas PIBID 

DIAS, N.F.; 

ROSALEN, M. A 

 

2015 

Anais I Jornada 

Pierre Bourdieu 

 

06 
Ensino de evolução e criacionismo: importância de 

conceitos da sociologia de Pierre Bourdieu para o ensino 

de ciências e biologia. 

DORVILLÉ, 

L.F.M. SELLES, 

S.L.E. 

 

2015 

Anais I Jornada 

Pierre Bourdieu 

 
 

07 

 

Desigualdades sociais e exclusão escolar no Ensino de 

Ciências: influências do Capital Cultural.  

MACÊDO, E. G. 

De; SARMENTO, 

A. K. C.; 

MACÊDO, F. S.; 

SILVA, T. R. Da. 

 

 

2017 

 
Revista 

REAMEC 

08 Pierre Bourdieu, a metodologia de análise de dados e 

suas implicações para a pesquisa e o Ensino das 

Ciências. 

TURNES, L.; 

SATO,S.R.S. 

 

2018 

Anais II Jornada 

Pierre Bourdieu 

09 A contribuição da perspectiva sociológica de Pierre 

Bourdieu para o estudo do discurso de professores 

VITAL,A.; 

GUERRA, A 

 

2018 

Anais II Jornada 
Pierre Bourdieu 
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acerca da História da Ciência no ensino de Física. 

10 Ações de natureza didática de professores de Biologia: 

habitus e estilos Didáticos. 

MAGALHÃES, 

C.A. 

 

2018 

Anais II Jornada 

Pierre Bourdieu 

11 Teoria Disposicionalista e a Conduta Profissional dos 

Professores de Ciências. 

 

DIAS, G.N.; 

GAUCHE,R. 

 

2018 

Anais II Jornada 
Pierre Bourdieu 

12 A cidadania do espetáculo: a concepção de cidadania no 

Ensino de Ciências a partir de uma análise 

Bourdieusiana. 

SOUSA,D.B.; 

WATANABE,G.; 

VERSUTTI,A.C. 

A 

 

2018 

Anais II Jornada 

Pierre Bourdieu 

 

13 
A crise de eficiência da escola para além de seus muros: 

a influência dos capitais social, cultural e econômico no 

desempenho escolar em ciências. 

 

VILELA-

RIBEIRO, E. B.; 

BENITE, A. M. C. 

 

 

2017 

 

 

Scielo 

DISSERTAÇÕES 

 

01 
Implicações da inclusão de ciências da natureza no 

sistema de avaliação da educação básica para o ambiente 

escolar. 

 

OSSUCCI, R.R. 
 

 

2016 

BDTD 

02 O subcampo brasileiro de pesquisa em Ensino de 

Ciências CTS (Ciência-Tecnologia-Sociedade): um 

espaço em construção. 

 

RIBEIRO, T. V. O 
 

2015 
 

Capes 

03 Trajetórias escolares no ensino fundamental: estudo de 

uma escola pública. 

SOUSA, L. R. G.  

2015 
Capes 

TESES 

 

01 
A crise da eficiência para além do espaço escolar: as 

influências dos capitais social, cultural e econômico no 

desempenho escolar de ciências/química. 

 

RIBEIRO, E. B.V.  
 

2015 

BDTD 

02 A didática das Ciências no Brasil: um olhar sobre uma 

década (2003 - 2012) 

ALVES, K. S. G. 

A  

2016 Capes 

 Fonte:  autor, set/2020. 

 

4.2 Análise dos trabalhos  

No trabalho ‘Apropriações Bourdianas nas linhas de Pesquisa em Educação em 

Ciências’ de autoria de Valadão e Massi (2015), os autores realizam uma revisão de literatura 

sobre a teoria de Bourdieu nas linhas de pesquisa de educação em ciências. Apontam no 

estudo que até meados de 2013 a principal contribuição de Bourdieu na educação é - por meio 

dos conceitos de habitus, campo e capital - o estabelecimento “das relações entre 

desigualdades de classe e desigualdades escolares”. Entretanto, acrescentam os autores, que 
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os “trabalhos da área de Educação em Ciências, mobilizam principalmente o conceito de 

campo científico, adotando-o para investigar os embates, disputas e conciliações no percurso 

histórico de instituições com foco nos cursos de formação de professores(...)”, descrevem 

ainda que outra contribuição da teoria Bourdiana para o ensino de ciências é o conceito de 

arbitrário cultural “para esboçar como a Física se configura uma construção cultural 

arbitrária” (p.21-22, grifos nossos). 

Outros aspectos que descrevem os autores Valadão e Massi (2015, p.22) “são as 

investigações sobre o „habitus pedagógico‟ através do discurso de estudantes, revelando qual 

o olhar dos alunos sobre qualidade do ensino, às disciplinas, à avaliação e desempenho”. 

Na pesquisa de Watanabe e Kawamura (2015, p.27), intitulada, A divulgação 

científica como instrumento de poder: o papel dos cientistas no processo de aproximação 

com a escola, os autores relatam que “a divulgação científica é parte de uma percepção social 

marcada por discursos de legitimidade da ciência e que são usurpadas pelos divulgadores”, a 

mídia, segundo os autores, discursos que alienam e que estabelecem uma relação de poder. 

Para os autores, “a sociologia bourdieusiana da ciência entende que o campo científico está 

associado à autoridade (ou competência) científica cuja aquisição e acúmulo promovem um 

tipo de representação social (poder simbólico) no próprio campo. 

Watanabe e Kawamura (2015) descrevem como contribuição que devemos, 

superar a ideia de que a divulgação é um lugar específico e com produções 

específicas de saberes e produtos, ao mesmo tempo, busca evitar o equívoco 

de tratar as interações entre cientistas e escola como um lugar de 

superação dos problemas educacionais, de atualização dos currículos e das 

desigualdades sociais (WATANABE E KAWAMURA,2015,  p.27-28, 

grifo nosso). 

Defendem os autores que sob a perspectiva da ideia de discurso de poder e campo 

científico há equívocos no sentido de se fazer entender na escola e necessita de articulações 

melhores, porque que “gera desentendimentos sobre o que é fazer divulgação científica e 

como ela acaba por se tornar um elemento importante de afirmação das diferenças sociais 

estabelecidas pelas diferenças "intelectuais". Pois o saber científico deve ser parte do rol de 

conhecimentos necessários para viver dignamente (...)” e não ao contrário (p.29). 

Na pesquisa de Ferneda (2015, p.30) intitulada, A legitimidade da Educação em 

Ciências: Violência simbólica ou conquista pedagógica? A autora afirma que “no campo 

educacional a legitimidade é um conceito importante na sociologia de Bourdieu e ela é a 

condição necessária para que as instituições se mantenham coesas nos diversos campos 

sociais”, sendo portando importante “debater a legitimidade da ciência e do lugar da ciência 
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na escola é uma etapa indispensável”. 

Ferneda (2015, p.31) aborda aspectos importantes dentro da perspectiva de Bourdieu, 

no âmbito escolar importantes para o ensino de ciências, aborda que a “reprodução de valores, 

conhecimentos, formas, linguagens e padrões de cultura dominante”, ao mesmo tempo em que 

no ensino acontece de forma silenciosa a arbitrariedade de capital de cultura de 

dominação de modo natural, legitimo e universal. Para a autora a “violência simbólica está 

no fato de que a arbitrariedade do saber não é questionada, mesmo não sendo reconhecida”. 

Para a autora o “currículo da escola é uma forma de selecionar, e toda seleção termina 

em uma exclusão seja de valores, práticas, saberes e linguagens que diferenciam das normas 

que foi consolidado socialmente como legítimo no âmbito da escola” (p.31). 

Ferneda (2015) afirma que, 

cada indivíduo é caracterizado por uma origem e uma trajetória social 

distinta, marcada por um horizonte, ainda que mutável, de 

expectativas, valores, desejos, conhecimentos e visões de mundo, 

estes relacionados ao que Bourdieu chama de capital cultural, capital 

linguístico e capital social. (FERNEDA,2015, p.31, grifo nosso). 

A autora utiliza a teoria de Bourdieu como lentes na Educação em Ciências no âmbito 

das escolas brasileiras afirmando “que há uma distância pré-estabelecida entre o capital 

cultural e linguístico dos estudantes e as formas de expressão e representação do 

conhecimento científico nos livros didáticos e nas falas dos professores”. Com relação ao 

distanciamento a autora enfatizou “a dificuldades dos estudantes aprenderem os conteúdos de 

ciências, precisando ser discutido e problematizado o currículo do Ensino de Ciências, desde 

os objetivos formativos, conteúdos e metodologias de ensino”(p.31). 

No trabalho Educação científica para a emancipação: reflexões a partir de 

diálogos entre a sociologia de Pierre Bourdieu e o enfoque ciência-tecnologia-sociedade 

(CTS) dos autores Dorvillé e Henriques (2015 p.36) discutem “o papel da escola, dos 

professores de Ciências e Biologia e da educação científica na formação de cidadãos”. 

Os autores defendem que “a articulação entre a perspectiva CTS para o ensino de 

Ciências e a Sociologia de Pierre Bourdieu podem fornecer grandes contribuições à Formação 

Inicial de futuros professores de Ciências e Biologia da escola básica.” Dorvillé e Henriques 

(2015 p.37) se embasam em duas concepções, a primeira que “proporcionar aos docentes em 

formação o contato com conceitos teóricos da Sociologia bourdieuniana como habitus, 

campos, ilusio e diferentes tipos de capitais” pode trazer aos docentes “maiores condições 

destes desenvolverem uma maior compreensão sobre os diferentes interesses envolvidos na 



19 

produção do conhecimento científico e tecnológico”. A Segunda concepção é “ao recair sobre 

a escola a função de inserir a sociedade em contextos mais amplos, cabe, então, à educação 

formal, por meio das disciplinas escolares, fornecer aos seus alunos uma educação que os 

permita refletir sobre sua realidade, para uma atuação social ativa e reflexiva”.  

No trabalho de Dias e Rosalen (2015, p.51) A sociologia educacional de Pierre 

Bourdieu e o ensino de ciências naturais desenvolvido por bolsistas PIBID tiveram como 

objetivo “reflexões teóricas que movem as estratégias de reprodução social e que estão nos 

discursos sobre a democratização da educação no âmbito do ensino de Ciências.” Para a o 

desenvolvimento do estudo os autores afirmam que “Bourdieu desvela os aspectos ocultos 

que determinam os êxitos escolares, demonstrando que as posições sociais, o capital 

cultural, entre outras variantes sociais e culturais, reforçam o destino escolar dos 

estudantes” (p.51, grifo nosso). 

Para auxiliar os autores no desenvolvimento da pesquisa os mesmos utilizaram os 

“métodos e os conceitos de Bourdieu na reflexão sobre as ações dos estudantes quanto aos 

fatores influenciadores para o êxito escolar, tendo consciência de que a escola não está neutra 

dos fatores sociais e culturais preexistentes”(p.52) 

Os autores tentaram compreender sobre o ensino de ciências, com as seguintes 

indagações: ensinar para quem, para que e como. Para os autores critérios como: “aquisição e 

desenvolvimento de conhecimento conceitual, compreensão da natureza e métodos da Ciência 

e competências para desenvolver percursos de pesquisa e resolução de problemas não é o 

mesmo nos diferentes níveis de ensino, mas corresponde a ótica da Educação em Ciências” 

(p.52).  

Dias e Rosalen (2015, p.52) contrapõem um discurso dos professores nas disciplinas 

de ciências, acerca da importância da disciplina - “educar para a cidadania”, “educar para a 

vida”, “educar para o trabalho”, “ensinar valores”, “discordando de uma visão do Kantismo e 

do existencialismo, levando a leitura a ótica da teoria de Pierre Bourdieu, entendendo que 

cada agente social não é autônomo da sua aprendizagem, nem totalmente racional, sendo 

dotado de um habitus, que é resultado das suas experiências vividas”. 

Os autores observaram que: 

às crianças e aos adolescentes desta dada escola, ficou clara a exclusão do 

acesso a bens culturais básicos relacionados às ciências: atualização 

científica, conhecimento teórico, produções artísticas, e até mesmo de 

exclusão a certos equipamentos como computador, instrumentos básicos de 

ciências, e o grupo promoveu e facilitou este acesso.(DIAS E 

ROSALEN,2015, p.53 grifo nosso) 



20 

Nas palavras dos autores Dias e Rosalen (2015, p.53) parafraseando os escritos de 

Bourdieu (1992) descrevem, que o Bourdieu traz: 

a perspectiva de que quanto menor for a aquisição de capital cultural, 

social e econômico, menor será o tempo de prolongamento dos estudos, 

sendo a herança cultural corresponde à primeira diferença inicial no 

ambiente escolar, com isso o sucesso escolar não é dado pela renda, mas sim 

a ação familiar, o acesso a cultura (DIAS E ROSALEN,2015, p.53 grifo 

nosso). 

Sobre o trabalho Ensino de evolução e criacionismo: importância de conceitos da 

sociologia de Pierre Bourdieu para o Ensino de Ciências e Biologia de autoria de Dorvillé 

e Selles (2015), os autores procuram “destacar a importâncias dos conceitos de Pierre 

Bourdieu como Campo, habitus, Estratégia e os tipos de Capitais, dotados para o ensino de 

Ciências e Biologia”. Os mesmo procuraram compreender a relação do ensino do conteúdo de 

Evolução Biológica no cenário religioso brasileiro.  

Dorvillé e Selles (2015, p. 41) afirmam que “a sociologia de Bourdieu apresenta 

conceitos e pressupõe situações que podem potencialmente fundamentar propostas de 

alterações nas visões de mundo desses alunos. Um dos conceitos mais adequado nesse sentido 

é o de habitus”. Para os estudantes questões complexas a respeito dos temas origem das 

espécies, sexualidade, gênero e diversidade religiosa são discutidos em sala de aula de forma 

restrita, com repertório pequeno de certezas trazido através de habitus adquiridos.  

Afirmam ainda que “o limite dessas influências depende de uma série de fatores, tais 

como a frequência e a intensidade das situações novas vivenciadas, bem como da resistência 

oferecida pelo habitus original (p.41)”.  

Para Dorvillé e Selles (2015) “a adoção de abordagens potencialmente mais 

desfavoráveis à reprodução de visões de mundo vinculadas a determinados habitus religiosos 

que se opõem às explicações científicas se apresentam como mais promissoras para o ensino 

de Ciências e Biologia”(p.41). 

Dorvillé e Selles (2015) descrevem como contribuição que devemos compreender,  

a relevância dos conceitos de Pierre Bourdieu para o Ensino de Ciências e 

Biologia em função da importância para a delimitação da atividade 

científica, compreensão da natureza da epistemologia científica, suas 

possiblidades e limitações e por fim contribuir para uma visão menos 

ingênua da Ciência. (DORVILLÉ E SELLES,2015, p.42). 

Macedo, Sarmento, Macêdo e Silva (2017) apresentam o trabalho intitulado 

Desigualdades sociais e exclusão escolar no Ensino de Ciências: influências do Capital 

Cultural constaram “o baixo nível educacional dos pais e dos familiares. Explicitou que não é 
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uma prática dos estudantes frequentarem espaços socioculturais valorizados pelas classes 

dominantes, contanto assim uma exclusão social” (p.9). 

Para os autores Macedo, Sarmento, Macêdo e Silva (2017, p.13) com relação ao Ensino 

de Ciências, “os métodos e práticas de Ensino docente estão engessados nas leituras 

tradicionais. A aprendizagem está se construindo através da memorização de conceitos gerais 

pré-estabelecidos nos livros didáticos e a aula na exposição de conhecimentos. O livro tem 

sido a única fonte de conhecimento nas aulas de Ciências”. 

Os autores afirmam que o ensino tradicional conserva as desigualdades sociais porque 

não reconhecem que o sujeito é que constrói sua própria aprendizagem e que esta ocorre no 

meio sociocultural. A pesquisa nos mostrou que os métodos e práticas utilizados não 

permitem que os estudantes se identifiquem nos conteúdos de ciências, pois não se 

reconhecem neles (MACEDO, SARMENTO, MACÊDO e SILVA, 2017, p.13). 

A linguagem foi outro aspecto investigado por Macedo, Sarmento, Macêdo, e Silva 

(2017, p.16) da qual constataram que as “professoras utilizam termos científicos do livro 

didático para ensinar, além de se manifestarem a favor dos termos e de não procurar 

esclarecer aos estudantes os termos técnicos, nas aulas, cobram dos estudantes a forma culta 

para que estes se expressem”.  

A avaliação foi outro elemento investigado no Ensino de Ciências por Macedo, 

Sarmento, Macêdo, e Silva (2017, p.16) em que constataram com a pesquisa que “o exame 

escrito é a forma que predomina como prática avaliativa. A avaliação não valoriza as 

vivências socioculturais dos estudantes, mas aquela da realidade presente nos livros didáticos. 

Nesta senda, a avaliação somente por exame da forma que abordamos é critério excludente 

que sanciona as diferenças de classes”. 

Os autores Macedo, Sarmento, Macêdo, e Silva (2017, p.17) concluem que “o Ensino 

de Ciências na escola pesquisada está mantendo a conservação das desigualdades sociais e a 

exclusão escolar no ensino fundamental anos finais por meio dos métodos e práticas de 

Ensino, linguagem e avaliação, porque os estudantes detêm pouco ou nenhum capital 

cultural”.  

Macedo, Sarmento, Macêdo, e Silva (2017, p.19) chamam a atenção para: 

 Iniciar um debate por meio desta pesquisa com a criação de grupos de 

estudos para tratar do Ensino de Ciências e a escola enquanto espaço social e 

cultural, para que ele possa promover e vivenciar a diversidade cultural, os 

valores éticos, étnicos e morais dos diversos sujeitos cidadãos brasileiros. 

(MACEDO, SARMENTO, MACÊDO, E SILVA, 2017, p.19) 
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No trabalho de Turnes e Sato (2018) Pierre Bourdieu, a metodologia de análise de 

dados e suas implicações para a pesquisa e o ensino das ciências, buscaram analisar as 

teorias de Pierre Bourdieu para responder questões controversas do mundo social e suas 

relações com o ensino de ciências e a elaboração de pesquisa no campo da ciência. 

Os autores apresentam o método estatístico Análise de Correspondência Múltiplas 

(ACM) de Pierre Bourdieu, para analisar dados de pesquisas sociais onde se apresenta como 

possibilidade para pesquisas no Ensino de Ciências em seus diferentes níveis. 

 De acordo com Turnes e Sato (2018 p. 44),  

A análise de correspondência é um método estatístico, que foi utilizado por 

Bourdieu, com essa nomenclatura, até meados dos anos 1970. 

Posteriormente o método ganhou uma extensão e ficou conhecido como 

Análise de Correspondências Múltiplas (ACM) e designava uma técnica 

da estatística multivariada. Resumidamente, a ACM trabalha com variáveis 

qualitativas e categorizadas, o que a torna um instrumento de análise 

importante para as ciências sociais (TURNES E SATO,2018, p. 44 grifo 

nosso). 

 Os autores finalizam afirmando que a “utilização da ACM como uma metodologia 

para o ensino e pesquisa em ciências aproxima diferentes disciplinas para a construção de 

análises e reflexões científicas, permitindo a compreensão dos mecanismos sociais e 

culturais.” (p.45) 

Vital e Guerra (2018, p.123) trazem o trabalho A contribuição da perspectiva 

sociológica de Pierre Bourdieu para o estudo do discurso de professores acerca da 

História da Ciência no ensino de Física que te como objetivo “a compreensão das práticas 

dos professores de Física, suas expectativas, apropriações e resistências à luz das teorias de 

Pierre Bourdieu”.    

Os autores trazem as noções de campo, habitus e capital, iniciam suas reflexões 

sobre a atuação dos professores de Física, considerando o capital acumulado, comportamentos 

aprendidos e estruturadores de suas práticas, desde suas formações na licenciatura até a 

formação continuada, na qual perceberam que os docentes tinham a necessidade de uma 

formação mais avançada como o Mestrado profissional em Ensino de Ciências na perspectiva 

de um aprimoramento profissional (Vital e Guerra,2018, p.124). 

Para Vital e Guerra (2018, p.124), os professores cursando o mestrado profissional em 

Ensino de Ciências manifestaram suas expectativas em relação ao papel das disciplinas de 

História da Educação e Tecnologia no Ensino apropriando-se da literatura e suas práticas para 

o Ensino de Ciências, no decorrer de suas formações em nível de mestrado os professores 
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puderam conduzir suas próprias práticas, logo propuseram mudanças em suas práticas 

cotidianas na perspectiva que poderiam contribuir para a mudança de desempenho dos alunos 

na disciplina de Física. 

Os pesquisadores, Vital e Guerra (2018, p.125) perceberam no decorrer de sua 

pesquisa que os professores pesquisados já com seus mestrados concluídos buscaram a 

transformação de práticas que foram consideradas inapropriadas, pois o capital cultural 

enraizado na escola e nos estudantes deu inicio a uma nova forma de ensinar sem sucesso. 

Vital e Guerra (2018, p.126) julgam ”através das lentes de Pierre Bourdieu que mesmo 

com apropriação dos conteúdos históricos da ciência não foram suficientes para os mesmo 

tivessem uma postura solida diante das resistências encontradas”. Os autores perceberam que 

os professores de Física mesmo sem entenderem que as resistências por partes dos estudantes 

e da escola não visavam possibilidades de transformação do espaço escolar, mediante as aulas 

de Física, mas que indiretamente estavam contribuindo para a conservação dessas regras ao se 

ajustarem aos recursos e regras didáticas, subsidiando uma violência simbólica. 

Na pesquisa de Magalhães (2018) Ações de natureza didática de professores de 

Biologia: habitus e estilos didáticos, o “objetivo foi analisar as ações didáticas dos 

professores de Biologia em seus papeis formadores, observando que as situações vividas por 

docentes e discentes no âmbito escolar são estritamente didáticas, destacando a centralidade 

do trabalho docente nesse processo, diante do exposto foi utilizado o conceito de habitus 

proposto por Pierre Bourdieu” (p.146). 

A autora parte de um pressuposto de que “os professores são sujeitos resultantes de 

suas histórias de vida, socializações, experiências acumuladas em sua trajetória, experiências 

profissionais que estruturam suas práticas docentes” (p.147). Portando para Magalhães (2018) 

a prática docente seria um grupo de “ações, percepções e apreciações desencadeadas a partir 

de uma situação do cotidiano e do habitus do professor, permitindo que cumpra suas ações 

docentes” (MAGALHÃES,2018, p.147). 

A autora afirma ainda que é importante conhecer detalhadamente as características dos 

professores pesquisados tendo em vista que a expressão do habitus é a subjetividade e que a 

“situação econômica, cultural, social e formação escolar do professor e dos seus familiares 

que participaram da sua infância e atualmente, o nível de escolarização e profissão dos 

familiares e situação profissional atual buscam identificar estilo didático de cada indivíduo” 

(p.147). 

Magalhães (2018) percebeu que “há nos professores pesquisados, disponibilidade para 

utilizar recursos tecnológicos em suas práticas nas aulas de Biologia, como dispositivo de 
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aproximação cultural e social dos estudantes” (p.147). Ao mesmo tempo em que a autora 

percebe essa disposição ela também percebe durante as aulas de Biologia com os recursos 

tecnológicos elementos de aulas tradicionais. 

Para Magalhães (2018, p.148), 

Apesar de os professores terem seus próprios sistemas de organização e 

condução de aulas dentro de um mesmo assunto trabalhado e utilizarem 

métodos de ensino que são em alguma medida estrategicamente pensados 

em função das condições objetivas de trabalho e do contexto dos alunos, 

ainda há resíduos de elementos tradicionais tais como: aulas expositivas 

centralizadas no conhecimento do professor; pouco ou nenhum incentivo 

para desenvolvimento de comportamento questionador e autônomo e 

falta de vinculação entre os conteúdos de Biologia e as experiências ou 

problemas da vida prática. (MAGALHÃES,2018, p.148, grifo nosso) 

Diante dos resultados a autora aponta que “houve baixa presença de características 

próprias do conhecimento biológico”, ainda levanta um ponto relevante para o estudo que 

“por mais que os professores envolvidos nesta pesquisa tenham perfis bastante diferentes em 

suas vivencias e situações profissionais”, os resultados obtidos foram que a disposição do 

habitus foi muito semelhante entre todos os participantes da pesquisa, demonstrando certa 

homogeneização em suas práticas docentes nas aulas de Biologia (p.148). 

Finalizando o estudo Magalhães (2018) identificou que “a história de cada individuo e 

as variações de estilos didáticos são inexistentes, possivelmente pela falta de significação 

pessoal e social da docência em Biologia”. Trazendo como contributo para a pesquisa uma 

alternativa para minimizar as questões aqui apresentadas seria a de “pensar no 

desenvolvimento, já a partir da formação inicial de professores de Biologia, uma cultura 

profissional de trabalho analítico-propositivo que tome como materiais relatos de situações de 

natureza didática vividas na escola de educação básica [...]” (p.149). 

Dias e Gauche (2018) trazem no trabalho “Teoria Disposicionalista e a Conduta 

Profissional dos Professores de Ciências”, algumas reflexões como “quais atitudes e valores 

enfrentamos as situações que se apresentam nas escolas? Nossa prática pedagógica contribui 

para formar pessoas individualistas ou cidadãos conscientes de seus direitos e deveres na 

sociedade? Apresentamos os conhecimentos científicos como neutros ou dotados de 

valores?”, para embasar esses questionamentos para futuros estudos os autores trazem a 

Teoria Disposicionalista, nas quais são indispensáveis aos professores de ciências para que 

possa contribuir de maneira considerável na formação docente (p.154).  

Dias e Gauche (2018) afirmam que a Teoria Disposicionalista é “um instrumento útil 

para identificar os princípios que guiam a prática docente dos professores de ciências. As 
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disposições refletem crenças, formas de agir e pensar surgidas a partir do passado incorporado 

dos indivíduos e que podem se transformar em ações” (p. 154).  

Para o conceito de habitus como forma de incorporação da condição de classe e de 

suas implicações e imposições do individuo no meio social, Dias e Guache (2018, p. 155) 

trazem as lentes de Pierre Bourdieu, onde o sociólogo,  

As classes são determinadas pela associação entre os capitais econômico e 

cultural adquiridos pelos indivíduos e seus habitus. Nas classes populares 

esses habitus se transformariam em ações baseadas no funcionalismo e 

imediatismo, com intuito primordial de obter o necessário para a 

sobrevivência. No caso da classe média, as atitudes se traduziriam em boa 

vontade cultural (gosto pelo ato de aprender), asceticismo (recusa de certos 

prazeres da vida no presente com o intuito de obter proventos maiores no 

futuro) e o malthusianismo. A elite teria como habitus a busca por ações que 

promovam a distinção (das classes menos favorecidas) e o diletantismo. 

(DIAS E GUACHE,2018, p.155, grifo nosso) 

 

Sousa, Watanabe e Versuti (2018) trazem o trabalho À cidadania do espetáculo: a 

concepção de cidadania no Ensino de Ciências a partir de uma análise Bourdieusiana, 

tratando-se de estudo bibliográfico com o objetivo de legitimar os conceitos de cidadania  

relacionando com o Ensino de Ciências a luz da Teoria de Pierre Bourdieu, os autores 

analisaram as publicações de 1996 à 2017 nos principais repositórios sobre ensino de ciências 

do Brasil. 

Sousa, Watanabe e Versuti (2018, p.158) apud Oliveira (2006) descrevem que 

“cidadão é aquele que reside em uma cidade e/ou local, um indivíduo no poder dos direitos 

civis e políticos de um Estado, assumindo direitos e deveres”. 

A respeito do termo cidadania inserida no Ensino de Ciências, Sousa, Watanabe e 

Versuti (2018, p. 159) parafraseando Piassi (2011) “acreditam que o Ensino de Ciências pode 

ser um conhecimento fundamental para a educação cidadã, na perspectiva de refletir sobre as 

práticas sociais, dos interesses culturais dos sujeitos e que movam para a verdadeira 

transformação no modo de viver do cidadão”.  

Sousa, Watanabe e Versuti (2018, p.159) apud Santos, Bispo e Omena (2005) 

enfatizam “a necessidade de um ensino na preparação do estudante para discussões e 

reflexões acerca das implicações sociais, acreditam que só exista a formação cidadã se houver 

atividade prática e consciência coletiva”. 

Sousa, Watanabe e Versuti (2018) finalizam que o ensino de ciências e o 

conhecimento científico sejam estímulos para transformar e melhorar a sociedade, seja pela 
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consciência crítica ou ação transformadora, portanto é necessário o conhecimento científico 

mínimo, “ao mesmo tempo em que se fazem o questionamento de quais conhecimentos 

mínimos seriam necessários no Ensino de Ciências para uma tomada de decisão de interesse 

social”(p.159). 

Vilela-Ribeiro e Benite (2018) apresentam o trabalho A crise de eficiência da escola 

para além de seus muros: a influência dos capitais social, cultural e econômico no 

desempenho escolar em ciências, os autores abordam neste estudo se o capital econômico, o 

capital social e capital de cultural dos alunos afetam seus desempenhos nas aulas de 

ciências(p.01). 

VILELA-RIBEIRO e BENITE (2018, p.13) afirmam que “o investimento em 

educação é fundamental para a existência de boas condições educacionais” . As junções 

dos fatores econômicos, sociais e culturais podem fornecer um resultado em pesquisa em 

Educação em Ciências, ainda com base nas análises deste estudo os autores afirmam que é 

possível:  

os fatores externos às escolas se mostram preponderantes ao avaliarmos o 

que influencia o desempenho escolar em ciências de estudantes 

(aproximadamente 70% do desempenho em ciências dos países pode ser 

explicado pelos fatores sociais, culturais e econômicos). Essas análises nos 

fornecem subsídios para afirmarmos que a educação formal depende da 

união entre fatores sociais, culturais e econômicos e que ela não é 

unidirecionalmente influenciada, como por exemplo, apenas por uma crise 

de produtividade educacional com raízes econômicas. (VILELA-RIBEIRO e 

BENITE 2018, p.13 grifo nosso) 

Os autores finalizam que os “resultados mostram que o capital econômico é 

fundamental ao bom desempenho em ciências; apenas o atrelamento entre todos os capitais 

(econômicos, sociais e culturais) é que pode fornecer, entretanto, uma explicação mais 

completa para os resultados”( VILELA-RIBEIRO E BENITE, 2018, p.13). 

Para os autores Vilela-Ribeiro e Benite (2018) citam que “o próprio acesso aos 

capitais cultural e social são reflexos das desigualdades geradas pelo modo de produção 

vigente e constituem-se, por conseguinte, privilégios” (p.13). Para os autores isso também 

ocorre no meio escolar, nada mais do que a repetição em escala menor do que sucede na 

sociedade. 

Os autores Vilela-Ribeiro e Benite (2018 p.13) finalizam este estudo afirmando que 

um cidadão em que não tem acesso a cultura ou convívio social que permita o conhecimento, 

o espaço escolar tem o papel fundamental de transmitir essa herança cultural. Para os autores 

não é suficiente compreender a crise do sistema escolar em termos econômicos, “é preciso 
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entender o espaço escolar como um pedaço de um sistema social maior em que as condições 

sociais, psicológicas, familiares e culturais traduzem-se em resultados no ensino de ciências” 

(p.13).  

Para Vilela-Ribeiro e Benite (2018), 

A escola está em crise, já que não conseguimos alfabetizar cientificamente 

nossos alunos e a literatura nos mostra que isso não é um problema apenas 

brasileiro. A crise da escola não é, não obstante, meramente uma crise de 

eficiência, é uma crise ideológica, assim como as demais crises que a 

sociedade atual enfrenta. (VILELA-RIBEIRO e BENITE 2018, p.13 grifo 

nosso) 

Ossucci (2016) em sua dissertação Implicações da inclusão de ciências da natureza 

no sistema de avaliação da educação básica para o ambiente escolar traz a discussão sobre 

as possibilidades e implicações da inclusão definitiva da disciplina Ciências da Natureza ao 

Sistema de avaliação da Educação Básica (SAEB) para aplicação das provas no 9º (nono ano) 

do Ensino Fundamental (p.16).  

A autora Ossucci (2016, p.175) observou que “os docentes entrevistados não se 

sentem partícipes do processo e, em alguns casos, perceberam que o espaço escolar é apenas 

“empregado” para a verificação de dados que servirão como trabalho docente e pedagógico”. 

Para a autora os professores reconhecem na avaliação um dispositivo de verificação da 

aprendizagem e uma forma avaliar o conhecimento dos alunos, reformulação da ação do 

professor e da ação pedagógica e analisar a prática do espaço escola (p.175). 

Ossucci (2016, p.176) percebeu que embora os docentes entrevistados, tenham 

afirmado que a inclusão da disciplina de Ciências da Natureza no Sistema de avaliação da 

Educação Básica não terá mudanças na jornada de trabalho do professor, deixando 

transparecer que deverão acontecer algumas mudanças na ação docente, portanto, os docentes 

entrevistados apontaram que os estudantes irão ficar motivados para fazer a prova de ciências 

no SAEB. 

Ossucci (2016, p.176) percebeu nas entrevistas com os professores de Ciências da 

Natura que a realização da prova do (SAEB) dará mais ênfase aos conteúdos trabalhados e 

que os resultados dos estudantes na disciplina de ciências na natureza podem “manchar” a 

imagem do professor de Ciências, para a autora “não há como motivar os estudantes sem que 

não exista mudança na ação docente”. 

Ribeiro (2015, p.09) traz na sua dissertação o tema O subcampo brasileiro de 

pesquisa em Ensino de Ciências CTS (Ciência-Tecnologia-Sociedade): um espaço em 

construção, que tem o objetivo de abordar o aporte teórico envolvendo a noção de campo 
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sistematizando com conceitos de capital simbólico, habitus e violência simbólica sob as lentes 

do sociólogo Pierre Bourdieu. 

Nas análises de Ribeiro (2015, p. 186) permitiu sinalizar a existência de um mercado 

simbólico de produção de cultura, no campo científico uma disputa de capitais simbólicos, 

existindo uma organização de lugares onde pesquisadores dominantes e dominados em uma 

estrutura de luta simbólica das pesquisas em Ensino de Ciências – Ciência-Tecnologia-

sociedade- permitiu ao autor ainda observar a evidencia de efeitos de violência simbólica 

exercitada pelos pesquisadores dominantes sobre o subcampo de pesquisas brasileiras no 

Ensino de ciências (Ciência-Tecnologia-sociedade). 

 Para Ribeiro (2015) o campo Brasileiro de pesquisa em Ensino de ciências é ter que:  

Compreender o cenário em que são realizados os atos de investimento 

simbólico, enquanto apostas visando obter determinado tipo de lucro 

igualmente simbólico, contribui 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. 

(RIBEIRO2015, p.197). 

 Sousa (2015) tem sua dissertação o título, Trajetórias escolares no ensino 

fundamental: estudo de uma escola pública, que apresenta resultados de uma pesquisa que 

analisou o caminho social de estudantes com baixo rendimento escolar do Ensino 

Fundamental de uma escola publica, foi estruturado a luz da Teoria de Pierre Bourdieu com 

lentes voltadas ao capital de cultura, capital social, capital econômico, habitus e trajetória 

social (p.08). 

Sousa (2015) buscou nas aplicações de questionário, coletar dados para a elaboração 

do perfil socioeconômico das famílias pesquisadas, um roteiro de entrevista e a observação da 

autora para melhor conhecimento sobre a trajetória social dos estudantes pesquisados (p.09). 

Para a autora analisar sobre herança cultural nas famílias dos pesquisados, foi 

necessário observar o habitus adquirido pelos estudantes dentro no âmbito familiar, pois, 

Sousa (2015) apud Bourdieu (1998a), “tais disposições são assimiladas pelos agentes em 

relação ao habitus que eles já trazem do seu contexto familiar particular”. (p.62) 

Sousa (2015, p.65) associa o baixo rendimento escolar dos estudantes com a renda e a 

escolarização baixa dos pais, logo, na trajetória dos estudantes a autora percebeu, a luz da 

definição de Bourdieu, que os pais tinham a boa vontade cultural, logo vazia, refletindo no 

rendimento escolar dos estudantes, todas as famílias dizem ver o espaço escolar como algo 

positivo, mas desconhecem o andamento da escola, demonstrando interesse em acompanhar o 
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desenvolvimento escolar de seus filhos, mas a autora percebeu que isso se limitou a apenas a 

presença nas reuniões e acompanhar tarefas dos filhos (p.65). 

Ribeiro (2015) tem sua Tese intitulada A Crise da eficiência para além do espaço 

escolar: as influências dos capitais social, cultural e econômico no desempenho escolar 

de ciências/química fundamentada nas teorias de Pierre Bourdieu sobre a reprodução escolar 

e um ponto de vista de discussão de sociedade, o objetivo deste trabalho foi analisar a crise de 

competências do espaço escolar podendo ser compreendida a luz do capital cultural, 

econômico e social de Bourdieu. A autora analisou o capital de cultura, social e econômico 

dos estudantes que interferem no desempenho escolar nas disciplinas Ciências mais 

especificamente na disciplina de química (p.09). 

 Nos resultados da pesquisa de Ribeiro (2015) a autora encontrou informações que a 

levaram a levantar a seguinte afirmação: 

que a crise de eficiência da escola se configura em um contexto de crise da 

sociedade capitalista e que tem relação não apenas com os problemas de 

ordem econômica da escola, mas também com os aspectos sociais, culturais 

e econômicos que permeiam a vida dos estudantes fora do ambiente escolar. 

A escola está em crise, mas não de eficiência, tal como predita pelo modelo 

capitalista; é uma crise societária permeada de aspectos ideológicos, assim 

como os demais flagelos que a sociedade atual enfrenta. A crise escolar é 

multifacetada, e constitui equívoco responsabilizar unicamente as escolas e 

professores sobre os problemas de aprendizagem em ciências, uma vez que 

os capitais sociais, culturais e econômicos dos estudantes conseguem 

explicar parte desses problemas de desempenho. Logo, é necessária atuação 

conexa entre o Estado e a escola para a disposição de serviços essenciais 

para a população. (RIBEIRO, 2015, p.10) 

Na realidade brasileira, Ribeiro (2016, p.155) afirmar que existe um grande numero de 

alunos, exigindo um sistema educacional complexo, divido em seguimentos de níveis 

escolares e redes de ensino privadas, municipais, estaduais e federais.  

A autora continua afirmando que no contexto histórico brasileiro a elite sempre foi 

favorecida tendo as melhores oportunidades de acesso à educação e a classes desfavorecidas 

acesso a redes publicas de ensino, condição essa denominada de “servo arbitrário 

educacional” (Ribeiro, 2015, p. 155). 

Os resultados da pesquisa de Ribeiro (2015) mostram, também, “diferenças entre o 

desempenho escolar para o Ensino de Ciências entre as redes de ensino públicas e as privadas, 

ainda dentro desta perspectiva, há ainda uma diferença interna na própria rede de ensino 

pública: a rede de ensino federal consegue se destacar em relação às redes de ensino estaduais 

e municipais.” (p.155). 
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Ao ignorar os fatores de contexto e de habitus, a ação do privilégio social 

acaba se repetindo via escola. Resultado disso é o desempenho escolar das 

escolas municipais e estaduais que, em geral, são objetos do descaso de seus 

governos: sem incentivos, não conseguem driblar as faltas de acessos de seus 

estudantes aos capitais cultural e social. (p.155) 

Alves (2016) traz uma pesquisa de doutorado com o título A didática das ciências no 

Brasil: Um olhar sobre uma década (2003- 2012) visando apresentar a estrutura da Didática 

das Ciências, compreendendo as principais características deste campo de estudo para 

contribuir nas produções acadêmicas da ação docente, para melhorar a formação docente em 

sua forma de aprender e ensinar (p.25).  

Alves (2016, p.156) ao concluir o estudo realizado através da consulta da teoria de 

Pierre Bourdieu em Dissertações e Teses buscando na literatura especializada em Didática das 

Ciências encontrou as seguintes contribuições: 

A Didática das Ciências é um subcampo do campo científico de Educação 

em Ensino de Ciências. A Didática das Ciências e o Ensino de Ciências se 

diferenciam principalmente pela natureza da pesquisa de cada subcampo, 

que mesmo sendo complementares são muito diferentes. O ensino não é 

objeto de estudo da Didática das Ciências, pois a mesma dedica-se ao estudo 

dos fenômenos didáticos através da construção de um repertório conceitual. 

A produtividade do campo científico de Educação em Ensino de Ciências é 

grande e cresce de forma contínua ano a ano, tendo um maior quantitativo de 

estudos do subcampo de Didática das Ciências do que dos demais campos e 

subcampos A produção científica do subcampo de Didática das Ciências 

cresce constantemente, principalmente com a realização dos Encontros 

Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências. A Dimensão Formativa é a 

que mais possui pesquisas por estar diretamente relacionada à formação 

docente, mas as questões curriculares são as categorias temáticas que mais 

instigam a pesquisa neste subcampo. Percebe-se que os Encontros Nacional 

de Pesquisa em Educação em Ciências têm servido para a divulgação das 

produções dos novatos (ingresso no campo) e legitimação do capital 

científico e político dos membros efetivos do subcampo de Didática das 

Ciências, as revistas científicas são mais utilizadas por pesquisadores 

consagrados enquanto as teses e dissertações invisibilizam a Didática das 

Ciências como um subcampo. O campo possui um grupo de pesquisadores 

consagrados que tem se dedicado à pesquisa nesse subcampo. Como 

principal ator histórico da Área de Ensino e um dos propulsores da evolução 

do campo de Educação em Ensino de Ciências destacamos o Prof. Dr. Marco 

Antônio Moreira. A supremacia da região sudeste se consolida através da 

Universidade de São Paulo e Universidade Estadual Paulistana. Os 

conhecimentos de Didática das Ciências nas teses e dissertações são, em sua 

maioria, produzidos em mestrados acadêmicos, com saberes voltados para o 

ensino superior, relacionados às ciências da natureza. A colaboração precisa 

ser estimulada, pois a produção de Didática das Ciências ainda ocorre muito 

em duplas, demonstrando que os grupos de pesquisa ainda não têm força 

neste subcampo. A palavra-chave “ensino” e a expressão “ensino de 

ciências” sendo as mais citadas revelam a confusão conceitual do campo em 

relação aos subcampos Didática das Ciências e Ensino de Ciências, 

destacadas nas hipóteses da pesquisa. O campo de Educação em Ensino de 
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Ciências possui leis implícitas que garantem seu funcionamento e 

disciplinam as ações nas lutas do campo. Somente dois grupos de pesquisa 

dedicam-se de forma específica e declarada aos estudos de Didática das 

Ciências, e a região Nordeste através da Universidade Federal Rural de 

Pernambuco e a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia estão à frente 

desses grupos. A presença da Didática das Ciências no currículo dos cursos 

de Pós-graduação como disciplina acadêmica ainda é pequena. Porém, a 

reflexão promovida reflete os estudos do subcampo de Didática das 

Ciências. Quanto a influências externas, a Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES) exerce um poder muito grande, 

influenciando no campo científico de Educação em Ensino de Ciências e, 

consequentemente, em seu subcampo de Didática das Ciências. (ALVES 

2016, p.156) 
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5. Conclusão  

Concluímos que os estudos selecionados abordam consideradas contribuições para o 

Ensino de Ciências contemplando os aspectos das desigualdades de classe e desigualdades 

escolares, de conceito de campo científico, arbitrário cultural, de habitus pedagógico, de 

relação de poder e poder simbólico, de arbitrariedade de capital de cultura e de dominação e, 

de análise de correspondência múltipla. 

A principal contribuição de Bourdieu na educação é - por meio dos conceitos de 

habitus, campo e capital - o estabelecimento “das relações entre desigualdades de classe e 

desigualdades escolares”. Entretanto, os trabalhos da área de Educação em Ciências, 

mobilizam principalmente o conceito de campo científico, adotando-o para investigar os 

embates, disputas e conciliações no percurso histórico de instituições com foco nos cursos de 

formação de professores, ainda outra contribuição da teoria Bourdiana para o ensino de 

ciências é o conceito de arbitrário cultural para esboçar como a ciência se configura uma 

construção cultural arbitrária. 

Aspectos que descrevem os autores Valadão e Massi (2015, p.22) “são as 

investigações sobre o „habitus pedagógico‟ através do discurso de estudantes, revelando qual 

o olhar dos alunos sobre qualidade do ensino, às disciplinas, à avaliação e desempenho”. 

Sob a perspectiva da ideia de discurso de poder e campo científico há equívocos no 

sentido de se fazer entender na escola necessitando de articulações melhores, porque que gera 

desentendimentos sobre o que é fazer divulgação científica e como ela acaba por se tornar um 

elemento importante de afirmação das diferenças sociais estabelecidas pelas diferenças 

"intelectuais". Pois o saber científico deve ser parte do rol de conhecimentos necessários para 

viver dignamente e não ao contrário. 

Ferneda (2015, p.31) aborda aspectos importantes dentro da perspectiva de Bourdieu, 

no âmbito escolar para o ensino de ciências, abordando que a “reprodução de valores, 

conhecimentos, formas, linguagens e padrões de cultura dominante”, no ensino acontece de 

forma silenciosa a arbitrariedade de capital de cultura de dominação de modo natural, 

legitimo e universal. Para a autora a “violência simbólica está no fato de que a arbitrariedade 

do saber não é questionada, mesmo não sendo reconhecida”. 

O currículo da escola é uma forma de selecionar, e toda seleção termina em uma 

exclusão seja de valores, práticas, saberes e linguagens que diferenciam das normas que foi 

consolidado socialmente como legítimo no âmbito da escola. 

A teoria de Bourdieu como lentes na Educação em Ciências no âmbito das escolas 
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brasileiras confirma “que há uma distância pré-estabelecida entre o capital cultural e 

linguístico dos estudantes e as formas de expressão e representação do conhecimento 

científico nos livros didáticos e nas falas dos professores”. Com relação ao distanciamento a 

dificuldades dos estudantes aprenderem os conteúdos de ciências, precisando ser discutido e 

problematizado o currículo do Ensino de Ciências, desde os objetivos formativos, conteúdos e 

metodologias de ensino. 

Percebemos que Bourdieu desvela os aspectos ocultos que determinam os êxitos 

escolares, demonstrando que as posições sociais, o capital cultural, entre outras variantes 

sociais e culturais, reforçam o destino escolar dos estudantes. 

Para os autores Macedo, Sarmento, Macêdo e Silva (2017, p.13) com relação ao Ensino 

de Ciências, “os métodos e práticas de Ensino docente estão engessados nas leituras 

tradicionais”. A aprendizagem está se construindo através da memorização de conceitos 

gerais pré-estabelecidos nos livros didáticos e a aula na exposição de conhecimentos. O livro 

tem sido a única fonte de conhecimento nas aulas de Ciências”. 

A linguagem foi outro aspecto investigado por Macedo, Sarmento, Macêdo, e Silva 

(2017, p.16) da qual constataram que as “professoras utilizam termos científicos do livro 

didático para ensinar, além de se manifestarem a favor dos termos e de não procurar 

esclarecer aos estudantes os termos técnicos, nas aulas, cobram dos estudantes a forma culta 

para que estes se expressem”.  

A respeito do termo cidadania inserida no Ensino de Ciências, Sousa, Watanabe e 

Versuti (2018, p. 159) parafraseando Piassi (2011) “acreditam que o Ensino de Ciências pode 

ser um conhecimento fundamental para a educação cidadã, na perspectiva de refletir sobre as 

práticas sociais, dos interesses culturais dos sujeitos e que movam para a verdadeira 

transformação no modo de viver do cidadão”.  

Sousa, Watanabe e Versuti (2018) finalizam que o ensino de ciências e o 

conhecimento científico sejam estímulos para transformar e melhorar a sociedade, seja pela 

consciência crítica ou ação transformadora, portanto é necessário o conhecimento científico 

mínimo, “ao mesmo tempo em que se fazem o questionamento de quais conhecimentos 

mínimos seriam necessários no Ensino de Ciências para uma tomada de decisão de interesse 

social”(p.159). 

VILELA-RIBEIRO e BENITE (2018, p.13) afirmam que “o investimento em 

educação é fundamental para a existência de boas condições educacionais”. As junções dos 

fatores econômicos, sociais e culturais podem fornecer um resultado em pesquisa em 

Educação em Ciências. 
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Finalizamos este estudo afirmando que um cidadão em que não tem acesso a cultura 

ou convívio social que permita o conhecimento, o espaço escolar tem o papel fundamental de 

transmitir essa herança cultural. Não é suficiente compreender a crise do sistema escolar em 

termos econômicos, é preciso entender o espaço escolar como um pedaço de um sistema 

social maior em que as condições sociais, psicológicas, familiares e culturais traduzem-se em 

resultados no ensino de ciências.  

O contributo social da pesquisa tem a finalidade de iniciar o debate, sugerimos por 

meio desta pesquisa a criação de grupos de estudos para tratar do Ensino de Ciências com as 

abordagens do sociólogo Pierre Bourdieu no espaço escolar, enquanto espaço social e 

cultural, para que ele possa promover e vivenciar a diversidade cultural, os valores éticos, 

étnicos e morais dos diversos sujeitos cidadãos brasileiros.  
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