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Resumo 
 

WATANABE, G. A divulgação científica produzida por cientistas: contribuições 

para o capital cultural. 2015. 227f. Tese (Doutorado) - Instituto de Física – Instituto 

de Química – Instituto de Biociências – Faculdade de Educação, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2015. 

Ao se deparar com a temática divulgação científica, observa-se um multifacetado olhar 

sobre seus sentidos. No desenvolvimento do presente trabalho, identificou-se que tal 

aspecto pode estar relacionado com a diversidade de atividades que cercam as ações de 

divulgar. Optou-se, então, por um olhar particular, focado na divulgação científica 

desenvolvida por cientistas, em seus espaços próprios de produção, buscando 

compreender os anseios desses atores sociais ao tratarem de temáticas contemporâneas 

da física para o público geral.  Tal processo de reflexão se deu na dimensão sociológica 

dos estudos de Pierre Bourdieu, com a preocupação do desvelamento das percepções 

simbólicas e objetivas que permeiam os discursos e as ações práticas desses 

profissionais no campo científico. Para além dessa dimensão, acrescentaram-se, 

também, as dimensões educacionais que são negociadas nessas interações e que se 

relacionam a novas abordagens da ciência no espaço escolar. Desenvolveu-se uma 

prática reflexiva de pesquisa, cuja ação metodológica pautou-se na condução de ação 

direta no campo estudado, de modo, a fazer dialogar ou confrontar os dados empíricos 

com a teoria. Nesse sentido, foi analisado um Masterclasses, da Organização Europeia 

de Pesquisa Nuclear (CERN) e alunos participantes do evento produzido em 

colaboração com essa mesma instituição no Brasil. Para a análise dos dados, adotou-se a 

perspectiva das aproximações entre cientista e escola, para além do um olhar 

distanciado, a partir de um dado campo social. Identificaram-se os deslocamentos 

simbólicos entre os diálogos dos atores do campo científico e do campo escolar como 

indicações da criação do novo, imposição das concepções do espaço social de origem e 

dimensões de expansão simbólica. Esse lugar de troca, ataque e defesa entre campos, 

denominado fronteira, parece indicar um instrumental capaz de contemplar a 

pluralidade da divulgação científica. Reserva-se, portanto, o direito de entender as ações 

dos cientistas como atividades que ultrapassam o mundo social científico para, no 

encontro com o campo escolar, reconhecer o espaço de possíveis. E foi a partir dessas 

concepções que se chega ao entendimento nascente de uma divulgação científica, em 

que a aquisição de capital cultural associado à ciência ultrapassa a dimensão das regras 

estabelecidas pelos campos de origem, seja para unicamente a aquisição do 

conhecimento científico específico, seja para aquisição apenas de aspectos culturais. 

São, em partes, aquisições provindas da interação com o mundo do outro e que se 

caracterizam pela perspectiva de aprender e apoderar-se de um saber reconhecido como 

parte da humanidade e da dignidade científica dos investigados, e que, ao mesmo 

tempo, adquire valor social como capital cultural.  

Palavras-chave: divulgação científica; capital cultural; campo científico; cientistas; 

educação científica. 
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Abstract 

WATANABE, G. The scientific popularization produced by scientists: 

contributions to the cultural. 2015. 227f. Tese (Doutorado) - Instituto de Física – 

Instituto de Química – Instituto de Biociências – Faculdade de Educação, Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 2015. 

It is common to note inconsistent point of views when one comes across the scientific 

dissemination thematic. During the development of this work, it was observed that this 

aspect may be related to the multifaceted activity surrounding the science divulgation. It 

was from a particular point of view of the scientific dissemination produced by 

scientists in their work environment that we sought to understand the concerns of those 

social actors when addressing contemporary issues of physics to the general public. This 

reflection process took place in the sociological dimension of Pierre Bourdieu studies 

that led to the revelation of subjective and objective structures that are present in the 

speeches and practical actions of these professionals in the scientific field. Besides the 

sociological studies of science, educational dimensions are negotiated in these 

interactions and they are related to new scientific approaches at school. Scientists from 

the European Organization for Nuclear Research (CERN) and students that participated 

in the event produced by the same institution in Brazil were analyzed using a research 

methodology based on the direct action in the studied field in order to promote a 

close connection between data and theory. As a result of the data analysis, it was created 

a perspective of approximation between scientists and school that are not limited by the 

distance between their social fields, but made possible to understand that the symbolic 

distance between the scientific field and the school actors may be a space where new 

ideas can be created, imposition of the conceptions of the original social space and the 

dimensions of the symbolic expansion. This place of exchange, attack and defense, 

which is called boundary, seems to indicate that the demand for a categorical definition 

of a plural concept, such as science communication, seems to have no rewarding results. 

Therefore, we take the right to understand the actions of scientists as activities that go 

beyond the scientific social world recognizing the potentiality of such approximation 

with the school field. It is from these conceptions that one comes to the understanding 

of a new scientific dissemination where the acquisition of cultural capital associated 

with science exceeds the rules in the original fields, i.e., acquisition of specific 

knowledge only or acquisition of cultural aspects only. They are, in part, acquisitions 

that come from the interaction with the world of the other and characterized by the 

prospect of learning a knowledge that is part of humanity and of the scientific dignity of 

the investigated ones. 

Palavras-chave: scientific popularization; cultural capital; scientific field; scientists; 

science education. 
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Apresentação 
 

 

O trabalho aqui apresentado é fruto de um processo iniciado em 2007, com o 

desenvolvimento de uma Iniciação Científica, cujo objetivo foi construir materiais para 

visitas escolares ao acelerador de partículas Pelletron, no Instituto de Física da USP 

(IFUSP), e o amadurecimento das reflexões suscitadas por esse projeto deu início a uma 

dissertação de mestrado em que se buscava tratar, de modo sistemático e reflexivo, 

ações educativas realizadas no âmbito de laboratórios científicos. Ambas as pesquisas 

surgiram de uma preocupação dos cientistas em demonstrar seus espaços de trabalho ao 

público e que possibilitou no decorrer das minhas pesquisas, com esses profissionais, 

novos questionamentos que pudessem trazer algum diálogo com os discursos das 

pesquisas em educação científica.  

Muitas das questões tratadas por nós chegaram a alguns indicativos de tais 

problemas. Os resultados das pesquisas revelaram que os cientistas tinham diferentes 

percepções e objetivos sobre o que se deveria pretender ao fazer divulgação científica. 

Ainda que de modo intuitivo, esses profissionais propunham e reconheciam a relevância 

da aproximação deles com o público e conduziam visitas ou produziam materiais que 

geravam interesse por parte de alguns estudantes. No entanto, ainda que a parcela de 

alunos que tinham contato com o laboratório Pelletron fosse pequena, ainda menor era o 

interesse que se esperava gerar para os alunos em relação aos temas científicos 

abordados.  

O olhar difuso dos cientistas sobre a realidade escolar e a dificuldade nos modos 

de abordagem para um público diverso (estudantes com diferentes trajetórias sociais, 

históricas e culturais) conduziu a ações de divulgação que pareciam um "tiro no escuro", 

pois não havia como prever o sucesso ou o fracasso das visitas realizadas e/ou dos 

materiais produzidos. Essa situação era resultado, em grande parte, do perfil ou da 

disposição para aprender dos alunos-visitantes e da capacidade do interlocutor de 

cativar o público.  

Ainda que houvesse um interesse pela mudança efetiva da percepção de que a 

divulgação seria algo próximo da "sorte", a construção de materiais de divulgação e a 

parceria com os docentes das escolas visitantes não geraram os frutos desejados. 

Objetivava-se, nesse momento, descobrir se os alunos tinham algum interesse pelo saber 

da ciência. Mas os resultados, em geral, apontavam para uma curiosidade pela vida 
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universitária, relações sociais no laboratório (Quem manda? Quem obedece? Quem 

limpa? Quem administra?) e a aplicabilidade do laboratório para o bem-estar social.  

Uma visão da neutralidade científica através da apresentação da perspectiva de 

que a ciência produzida no laboratório proporciona importante papel para o 

desenvolvimento de vacinas, cura do câncer ou melhoria da indústria - teria se tornado o 

discurso mais fácil para cativar aquele público escolar, pois, assim, poder-se-ia 

promover o interesse que tanto objetivávamos naquele momento, apontando o papel da 

ciência do laboratório como importante para o desenvolvimento do Brasil e conduzindo 

a uma percepção de que ela geraria um avanço tecnológico para nossa sociedade e nos 

colocaria no rol dos ditos "grandes" na produção científica.  

Mas esse caminho mais fácil não foi aquele que nos propusemos a seguir, ainda 

que tenhamos aprendido, com os dados recolhidos dos estudantes e professores 

envolvidos nesses trabalhos, a relevância da aproximação com a universidade, o papel 

social e cultural da interação com o cientista e a tomada de consciência do professor 

para assumir temas atuais de ciências em suas aulas, era possível identificar  

possibilidades de atuação que não estavam sendo contempladas nessas atividades. 

O primeiro passo desse processo foi constatar que a divulgação em laboratórios 

científicos poderia ter um papel relevante para a aquisição de saberes mais amplos 

debatidos, em geral, no âmbito da natureza da ciência. Ainda que essa temática esteja 

mais voltada para os pesquisadores da história da ciência, percebeu-se que a dimensão 

do fazer científico ainda era pouco explorada nas pesquisas (particularmente o fazer da 

ciência atual) dos grandes laboratórios: dos aceleradores de partículas, dos laboratórios 

de genética, das indústrias farmacêuticas e dos laboratórios petroquímicos e de energia 

nuclear. 

Portanto, divulgar a perspectiva da apresentação da natureza da ciência e uma 

visão sobre os processos de sua produção parecia ser um caminho possível de adentrar 

para o discurso politizado, socialmente crítico e culturalmente contextualizado acerca da 

ciência atual. Era preciso aproximar o público escolar de um debate mais atualizado e 

que dialogasse com a realidade vivenciada por ele. 

No entanto, a ideia de uma divulgação científica em que se procuraria defender a 

reflexão crítica para o desenvolvimento da ciência ganharia poucos adeptos nos 

laboratórios científicos. Para os cientistas-divulgadores seria dificultoso colocar-se 

como um crítico de sua própria atuação e demandaria dois tipos de saber que nem 

sempre esses profissionais dominavam ao mesmo tempo: o saber político e o saber 
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científico, que não são elementos de formação linear. Enquanto o saber científico estaria 

no cerne da formação intelectual de todo ator social da ciência e que se referia com as 

dimensões pedagógicas associadas ao seu ensino, o saber político estaria associado às 

perspectivas de atuação sociais e relações estabelecidas na estrutura de poder da ciência. 

Nesse sentido, ainda que caminhem juntos no desenvolvimento da pesquisa científica, 

saber ou poder falar sobre algum tema requer uma experiência que, muitas vezes, não 

tínhamos de nossos parceiros. 

Novamente, o resultado do mestrado, aqui, ficou mais na proposição e pouco na 

ação. A ação, no entanto, resultou na produção de sequências ou propostas didáticas que 

foram implementadas pelos professores que participavam de cursos por nós ministrados 

em suas salas de aulas. Essas produções, no entanto, não estavam no âmbito da 

divulgação, mas na elaboração de atividades que pudessem adentrar no espaço escolar e 

que, por sua vez, levavam em conta as visitas como instrumentos pedagógicos.  

Ainda que isso nos colocasse em uma situação de conforto intelectual, visto que 

os professores faziam a inserção de nossas propostas para se trabalhar com o tema 

"aceleradores de partículas" na escola e a divulgação do laboratório Pelletron, era parte 

desse processo, a condução de ações da esfera científica para o campo escolar não 

apontava efeito significativo. O questionamento levado até aquele momento era de 

como a construção de ações provenientes dos cientistas, em seu espaço de atuação, 

poderia conduzir a problematizações, aprendizagens e percepções dos espaços de 

produção da ciência como elementos educacionais para a formação dos alunos.  

Durante o período de 2007 a 2012, quando foram realizados os estudos para a 

defesa do mestrado, pudemos perceber que havíamos adquirido um saber experiencial 

sobre o que pensavam os cientistas e os atores escolares (alunos e professores) sobre as 

visitas e a aproximação com os laboratórios científicos, mas ainda faltava uma reflexão 

e a elaboração de um saber que pudesse indicar caminhos mais diretivos nas ações de 

divulgação feita por cientistas. Em especial, como se poderia promover uma educação 

científica em que a aprendizagem cultural, no sentido de um reconhecimento sobre a 

produção da ciência, fosse ponto de partida para a elaboração de uma divulgação 

científica construída por cientistas para a escola?  

Nesse momento, não se pretendia mais entender o que pensavam os cientistas e 

alunos, mas se pretendia construir indicativos a partir dos discursos sobre o que estava 

sendo negociado implicitamente nessas relações, a fim de tornar o discurso explícito e 
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factível de integrar-se como instrumento pedagógico para a educação científica dos 

alunos.  

Nesse quadro, a busca pela pergunta de pesquisa da tese de doutorado não foi 

trivial, mas construída pela experiência cotidiana. Foi o convite para organizar o evento 

Masterclass Hands On Physics Particles, em 2012 (e que atualmente encontra-se em 

sua 4º edição), que alguns questionamentos sobre como os resultados dessa interação 

entre a escola e a divulgação produzida por físicos de partículas do CERN
1
 puderam ser 

percebidos como significativos para a formação científica dos estudantes participantes.  

Trabalhando na organização do evento no IFUSP, pareceu-nos necessário 

repensar sobre como a divulgação estava sendo compreendida pelos cientistas e quais 

ressonâncias e discordâncias estavam sendo negociadas com os alunos participantes. 

Nesse momento, passamos a refletir sobre o papel da divulgação como instrumento 

pedagógico, ideológico e cultural na formação do público que ali se encontrava a partir 

de algumas questões: De que modo os cientistas pensam essas ações de divulgação? 

Que experiências sociais estão sendo compartilhadas com esses alunos? Quais os 

objetivos que estão sendo negociados entre cientistas e seu espaço social de trabalho? 

Como os alunos pensam, articulam e levam os saberes de sua realidade escolar para o 

evento e vice-versa?  

Esses questionamentos apontavam para a superação dos problemas 

anteriormente enfrentados e, ao mesmo tempo, conduziam ao desvelamento de possíveis 

objetivos para an orientação, mudança e reconstrução das ações que estavam sendo por 

nós pensadas para divulgação em espaços de produção da ciência. 

Assim, embora o objetivo desta tese possa parecer uma repetição dos 

questionamentos anteriormente tratados na trajetória acadêmica, ele não é, uma vez que 

é fruto de um presente histórico e de uma reflexão em que o interesse em saber sobre o 

que pensavam os cientistas não respondia aos indicativos de superação dos problemas. 

Enquanto anteriormente se esperava diagnosticar e tratar as dificuldades propondo 

soluções teóricas, materiais, cursos e textos, ao contrário, o que  se propõe nessa tese é 

uma reflexão teórica e prática, um entendimento dos discursos, uma análise de um 

evento, a compreensão da experiência sentida pelos alunos e a condução de um 

caminho, de modo que os cientistas-divulgadores desvelem os processos de divulgar e 

                                                 
1
 Ainda que se figure o sigla CERN de Centre Européen pour la Recherche Nucléaire, atualmente, o 

laboratório intitula-se Organisation Européen pour la Recherche Nucléaire  
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que promovam uma construção da divulgação em que o campo escolar e o campo 

científico ajam em parceria. 

Para tanto, o trabalho aqui desenvolvido é um primeiro passo, uma tentativa de 

compreender de que forma as atividades produzidas por cientistas podem conduzir a 

espaços de possíveis na escola, proporcionando experiências científicas no âmbito 

cultural que se volte para aquisições plurais na formação do aluno.  
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Introdução 
 

 
Eu quase que nada não sei. Mas desconfio 
de muita coisa.   

Guimarães Rosa 
 

Ao longo da história, diversos cientistas dedicaram-se a divulgar suas ideias, 

seus trabalhos ou a ciência em si. Carl Sagan publicou livros como "Contato" (1985) e 

"Cosmos" (1980); Albert Einstein publicou diversos livros de divulgação com viés 

filosófico como, por exemplo, "Como vejo o mundo" (1920) e "A evolução da Física" 

(1938); e Mário Schenberg escreveu "Pensando a Física" (1983). Esses cientistas 

procuraram aproximar a ciência do público e representaram importantes contribuições 

para a formação científica da sociedade.  

Esses materiais ganharam espaços na leitura das gerações de cientistas que os 

precederam (como citaram os físicos de partículas analisados nesta tese) e, de certo 

modo, possibilitaram que, para esses sujeitos, a ciência fosse um mundo possível de ser 

adentrado e desvendado. Mas, o que proporcionou esse encantamento? O que os 

instigaram? Quais foram essas abordagens utilizadas? O que o uso da história da ciência 

e do romance pode ajudar nesse processo? A interação com o público leigo, vivenciada  

em palestras, promoveram a inserção de temáticas científicas no rol de seus 

conhecimentos?  

Ainda que não se tenham respostas exatas às perguntas na área de pesquisa em 

educação em ciências, de algum modo, esses atores que tiveram contato com esses 

cientistas perceberam os problemas das ciências de forma mais essencial. 

Transformaram algumas das questões primordiais dessa área do saber em suas próprias 

questões, levando adiante o projeto profissional de dedicar-se aos problemas científicos 

como seus espaços de possíveis. Contudo, outros tantos sequer abriram livros, viram 

documentários, leram artigos ou sentiram a partir dessas atividades de divulgação 

científica o desejo por dedicarem qualquer tempo para compreender a ciência. 

O que levaram uns e não outros a querer saber sobre ciência é um tema inscrito 

em um conjunto de problemas e áreas que não se limita aos estudos da divulgação 

científica. No entanto, é nessa área que a ciência ganha destaque pela sua diversidade de 

ações, aproximações com diferentes públicos e sua abrangência diante da diversidade. É 



 26 

 

nela que se coloca a esperança por trazer: àqueles que a escola já ficou distante no 

tempo, a ciência no debate cotidiano. E para àqueles que ainda estão na escola, 

promover a inserção de textos e documentários sobre as discussões atuais de ciências e 

possibilitar uma aproximação entre o mundo vivido fora e dentro da sala de aula.  

Essas preocupações, presentes nas pesquisas atuais em divulgação e 

comunicação científicas, são tratadas com diferentes finalidades (educacionais, sociais, 

culturais etc.) ao tratar a relação entre ciência e público. Um mapeamento desses 

estudos, para essa pesquisa, indicou que a comunicação científica, naqueles casos em 

que o cientista possui papel de destaque devido à sua potencialidade em promover a 

atualização e a reflexão do público sobre a ciência,  pode ser um processo relevante para 

a aquisição de elementos da literacia científica (BURNS, O'CONNOR e 

STOCKLMAYE, 2003; JACOBI, 1999; BUENO, 2010; GILBERT, 2008). Tais 

perspectivas apontam para um modelo de interação que leva em conta saberes para a 

conscientização e compreensão públicas da ciência e que produz relações embebidas 

nos valores culturais no grupo de origem dos atores que participam desse processo.  

De certo modo, esses debates procuram defender a superação da visão 

extensionista da divulgação científica, conduzindo os discursos a elementos de 

aproximação entre mundos, entre culturas e diálogos. Essa dimensão pode ser 

reconhecida como uma ponte entre os estudos da DC e sua relação com a educação 

científica, mais precisamente, sob uma perspectiva entre saberes e os contextos sociais e 

culturais em que se dão tais relações (FREIRE, 1975). São questionamentos que 

perpassam a crítica ao distanciamento dos cientistas em relação aos problemas sociais 

que permeiam a humanidade e que se relacionam com a necessidade de produzir 

entendimentos sobre  o papel da ciência como instrumento da cultura humana, 

promovendo ações para a aquisição da cultura científica (LÉVY-LEBLOND, 2004; 

ZANETIC, 1989) 

Essas percepções suscitam reflexões sobre os limites e potencialidades da 

divulgação e seus sentidos sociais, filosóficos, psicológicos e educacionais. Alguns 

trabalhos apontam para o engajamento das questões científicas como elementos 

culturais, ou seja, aquisições que estão relacionadas aos estudos epistemológicos 

associados ao sentido de civilidade de cada sociedade. Promover o engajamento 

significa, segundo Stilgoe, Lock e Wilsdon (2014), reconhecer o perfil da população e o 

sentido que está sendo negociado entre divulgadores e público. Portanto, é necessário 
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não cair nos discursos generalizantes de que a ciência poderia ser por si mesma capaz de 

agregar agendas internacionais como projetos de participação pública da ciência. É 

necessário, antes de qualquer proposta, reconhecer que países como China, Brasil, Índia, 

Egito ou Indonésia possuem no rol de preocupações civis elementos distintos dos países 

europeus (STILGOE, LOCK e WILSDON, 2014). 

É, portanto, necessário, para autores como Pierre Bourdieu, que se traga uma 

reflexão sobre o sentido da circulação internacional das ideias, recolocando a questão do 

direcionamento da reflexão sobre as trocas intelectuais (científica, literária, artística) 

como um conjunto de negociações que devem promover um intercâmbio das culturas 

postas em jogo nesse processo de trocas simbólicas (BOURDIEU, 2002).  

Nesse processo, ao apresentar uma ciência culturalmente significativa aos 

agentes sociais e a dimensão educativa que promova a visão crítica de mundo, 

encontram-se as percepções advindas de diferentes perspectivas das pesquisas na área 

de comunicação da ciência (OLIVEIRA, 2007). Isso reflete os desafios enfrentados por 

divulgadores, pesquisadores, educadores, jornalistas e cientistas enfrentam ao tentarem 

comunicar sobre ciência ao público. São questões que se colocam diante de uma área de 

pesquisa com diferentes perspectivas educacionais (literacia científica, alfabetização 

científica e cultura científica) e objetivos civis (participação pública da ciência, 

compromisso social dos cientistas e engajamento público da ciência). Essas concepções 

carregam consigo a diversidade enriquecedora que se sobressai entre a divulgação 

científica e a atuação pela consciência do papel da ciência no mundo (pós-)moderno. Ao 

mesmo tempo, essas concepções congregam distintos sentidos produzidos e elaborados 

conforme a ciência se desenvolve, insere-se no cotidiano, muda a vida urbana e rural e é 

veiculada pelas mídias sociais, televisivas e impressas (CASTIEL, 1998; DIAS e 

ALMEIDA, 2010; FILHO, 2007; FREIRE e MASSARANI, 2012). 

No entanto, mesmo que haja o objetivo central compartilhado entre 

pesquisadores de "apresentar a ciência ao público", ainda não se pode dizer, de modo 

sistemático, que a formação profissional desses divulgadores (cientistas, jornalistas e 

comunicadores) seja consenso entre pesquisadores. E nem que promove o diálogo 

desejado para o público da divulgação. Se, por um lado, tem-se um conjunto de 

profissionais trabalhando com questões teóricas e tratando referências de aprendizagem 

e comunicação para compreender as interações na divulgação científica. Por outro, 

existem, por exemplo, cientistas que fazem da tarefa de divulgar uma ação prática e 
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instintiva, que, em partes, possui resultados pouco compreendidos pelos intelectuais da 

área da comunicação e divulgação científicas. Todavia, há alguns trabalhos que buscam 

compreender os motivos que levam esses cientistas a trabalharem com divulgação. 

Dentre eles, destaca-se o trabalho de Daniel Jacobi, que parte do pressuposto de os 

cientistas serem importantes atores da sociodiffusion científica (JACOBI, 1986). 

Segundo Jacobi (1986; 1999), esses profissionais podem promover o alargamento das 

preocupações sociais referentes às ciências na sociedade e conduzirem ao 

reconhecimento da legitimidade do saber científico debatido. No entanto, seria ilusório 

acreditar que a atitude dos cientistas é de compartilhar o conhecimento. Para o autor: 

Entre o comunicar e persuadir, entre o dizer e o fazer, entre a ciência e 

seus atores se esboçam as estratégias de escrita onde pouco se pode 

capturar do movimento (JACOBI, 1986, p. 42, tradução livre) 

O movimento a que o autor se refere está nos processos de luta a que cada 

cientista se submete para impor sua pesquisa, defender suas ideias e construir sua 

relevância no espaço social em que trabalha. Ainda que não se pretenda que a 

divulgação seja um romance sobre a elaboração de um conceito, é importante repensar 

como se constrói o trabalho dos cientistas, de mesmo modo, na divulgação e, segundo o 

autor, desvelar os objetivos implícitos e ignorados pelo público e educadores. 

Portanto, o trabalho de produzir ações de divulgar pelos cientistas apresenta-se 

como práticas vivenciadas e com interesses muito distanciados das lógicas das 

pesquisas acadêmicas. Isso se reflete nas ações de divulgar pelos cientistas como 

atividades interessadas (JACOBI, 1999), enquanto, nas pesquisas, esperam-se 

dinâmicas de debates e tomada de consciência social (KEMPER, ZIMMERMANN e 

GASTAL, 2010; OLIVEIRA, 2007).   

Portanto, não é raro perceber que os produtos da DC gerados pelos cientistas 

acabam sendo alvo de críticas das mais variadas áreas (linguagem complexa, abordagem 

prioritariamente conceitual, natureza da ciência ignorada). Esse distanciamento entre 

pesquisa acadêmica e ação prática é produzido, em parte, devido à formação superior 

desses cientistas (e jornalistas e educadores) que ignorou os efeitos e causas do 

autodidatismo presente em algumas atividades de divulgação e que hoje se defronta com 

o desafio de tratar a ciência para o público sem os conhecimentos específicos sobre o 

tema (CASCAIS, 2003). 
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Existem "ações autodidatas" que possam ser construções positivas e tratem a 

divulgação científica como um espaço de possibilidades criativas de onde emergem 

atividades com potencial para que possa superar distorções sobre a atividade científica e 

o viés mítico da ciência, e é possível discutir e aprimorar essas produções, uma vez que 

são objetivos da academia e constituem discursos socialmente reconhecidos na 

academia como atividades que possibilitam compreender a produção científica, superar 

o estigma da ciência elitizada, promover novas interações e aproximar os cientistas do 

público enquanto objetivos a serem alcançados.  

Desse conjunto de percepções analisadas surgem questionamentos que ainda 

merecem ser melhor tratados  na área acadêmica e que permeiam temáticas voltadas aos 

aspectos da Sociologia que, por sua vez, permitem o reconhecimento de diferentes 

modos de compreender a relação entre a ciência e o imaginário social, as lutas sociais, 

identidades e educação (ABREU, 2012). São modos de pensar os problemas a serem 

enfrentados e indicar caminhos de ações para esses cientistas, algo com potencial para 

conduzir a aproximações, também, com as problemáticas educacionais colocadas em 

pauta, suscitando essas perguntas: 

− Como cientistas-divulgadores estão refletindo sobre suas ações de 

apresentar ao público suas atividades?  

− Que usos sociais estão sendo feitos dessas ações?  

− Como se dá o encontro entre cientistas e seu público?  

− O que eles trazem de seu lugar de origem para essa relação?  

− O que o espaço de produção científica ganha com essa aproximação? 

Esses indicativos, no entanto, por si só, não ajudam na construção de ações e 

análises sobre o que se pretende como qualidade de relações entre cientistas-

divulgadores e o público. Compreender com quem se fala e como o discurso é recebido, 

também é importante meio de conduzir reflexões, ainda que elas sejam imersas em 

diferentes aspectos sociais e culturais. Nesse sentido, a escola pode ser o lugar 

privilegiado de promover uma divulgação comprometida com a educação científica e é 

importante pensar como esse espaço está sendo tratado nessa relação. Se ela se encontra 

ainda à margem desse processo, como apontavam Salém e Kawamura (1996) ou se está 

se constituindo como parte desse movimento.  

Algumas perspectivas existiam  na DC há 10 anos e permanecem, hoje, como 

parte de seus objetivos:  
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 Aproximar o público da ciência buscando eliminar o medo e a estranheza 

que possa haver; 

 Trazer o sentimento de integração com o que se faz na atualidade;  

 Humanizar e desmistificar a Física apresentando seus aspectos culturais 

 Complementar, com a DC, a educação formal (SALÉM e 

KAWAMURA, 1996). 

Ainda não há indícios claros de interferências da escola no âmbito dessas ações 

de divulgar. O fato de ela ser mais um lugares de possíveis diálogos tira do escopo dos 

divulgadores, de maneira não intencional, a tarefa de procurar entender as 

especificidades e a potencialidade desse espaço com um público ativo, cuja função não 

seja meramente de expectador, mas, também, de colaborador no processo (VALENTE, 

CAZELLI e ALVES, 2005). 

O possível distanciamento do diálogo com o público pode demonstrar uma 

perspectiva da divulgação científica que se aproxima da invasão cultural. Como 

apontava Paulo Freire (1975), essa concepção de extensão do saber é um equívoco, pois 

compreende a interação como a possibilidade de ensinar ao outro os conhecimentos 

científicos de modo passivo (CASCAIS, 2003; FREIRE, 1975). Nessa relação, o que se 

institui é uma perspectiva em que sempre um sabe mais, enquanto o outro, deve, 

passivamente, ouvir e adquirir o saber apresentado. A divulgação científica não foge de 

tal perspectiva quando apresenta a ação de divulgar como processo transmissivo. Freire 

apontava para uma superação dessa ideia retomando a percepção de que o processo de 

disposição de elementos culturais ao grupo alheio não podia ser o cerne de qualquer 

relação entre indivíduos. O autor lembrava que toda invasão sugeriria alguém que 

impõe sobre o mundo do outro e que, ignora, explícita ou implicitamente, o sistema de 

valores no espaço histórico-cultural daquele que era invadido (FREIRE, 1975). 

A dialogicidade estaria no cerne dessa superação,  referindo à interação entre 

dois mundos, em que aprender pode significar um tipo de ação conjunta, criativa, que 

supera a relação extensionista, transformando-a em uma perspectiva comunicativa e de 

troca (FREIRE, 1975). A comunicação verdadeira, procurada nesta tese, parece estar no 

que Freire apontava como a coparticipação no ato de aprender a significação do 

significado (FREIRE, 1975, p. 70) cuja essência seria o fazer criticamente. 

Essa visão crítica  é partilhada por Cascais que defende a aproximação entre 

atores sociais de modo que se possa superar a mitologia dos resultados (CASCAIS, 
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2003). Para ele, existiria na divulgação científica uma perspectiva de que o objetivo 

central seria a aquisição de um conhecimento científico enquanto a atividade científica 

ganharia uma perspectiva romanceada, quase aos moldes da ilusão biográfica de Pierre 

Bourdieu (1996). Essa ilusão de contar os feitos da ciência de "modo verdadeiro" e sem 

descaracterizar os fatos, os equívocos e os resultados fortuitos que fazem parte do 

processo criativo da ciência deveria, na perspectiva de Bourdieu, ser confrontada de 

modo a superar o relato linear e sem tropeços (BOURDIEU, 1996). 

Observam-se, nos estudos já realizados, autores que instigam a necessidade de 

apresentar esse conjunto de elementos sobre o que é o cientista e a comunidade 

científica enquanto sujeitos e espaços humanizados (KNELLER, 1980; FOUREZ, 

1995). Para Cascais (2003), é necessária uma percepção mais complexa da atividade 

científica, cujo problema é nomear e apresentar uma visão própria da ciência. No 

entanto, quase sempre o que se proporciona é uma representação social do espaço de 

atuação, algo como uma dimensão coletiva do conhecimento e seu processo 

(GINGRAS, 2012).  

Esse modo de apresentar a ciência reflete um objetivo implícito em tratá-la com 

um olhar que parece ignorar os contextos sociais da divulgação e que são negociados 

nos meios de produção da comunicação científica. Em outras palavras, procura defender 

uma apresentação "realista" sobre o cientista, ignorando que o tradutor de tal percepção 

(seja jornalista, cientistas ou educador) é um ator social imerso em ideologias e 

convencionalismos datados pela sua trajetória profissional e pessoal. Essa percepção é 

próxima do que apontou Jacobi e Schiele (1988) como o "paradigma do terceiro 

homem".  

Para esses autores (JACOBI e SCHIELE, 1988), existiria na concepção do 

divulgador moderno, aos moldes do que conhecemos hoje, um desejo da classe média 

em saber sobre ciência. A ciência parecia ser no final do século XIX, na França, algo 

instituído como o saber das elites. Por outro lado, um grupo de analfabetos científicos 

não poderia ter acesso a esse saber e era colocado, socialmente, à margem dos avanços 

de sua época. O que a classe média, sedenta pela aproximação com a elite, procurava 

era compreender o saber científico, mesmo que essa tarefa não fosse das mais triviais. 

Surgiu, dessa forma, como um agregador de culturas, o terceiro homem, aquele 

que trataria de conduzir o público leigo (classe média) para o entendimento da ciência 

(proporcionando ascensão cultural a esse público). O paradigma do terceiro homem, ou 
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o divulgador científico, ganhou inicialmente forte impacto nas sociedades modernas. No  

entanto, percebeu-se que o saber da ciência não era algo meramente absorvido por meio 

do outro. Segundo esses autores, a condição cultural de cada ator social influenciava de 

modo significativo o entendimento sobre a ciência (JACOBI e SCHIELE, 1988).  

Assim, não é complicado compreender os motivos que levam as pesquisas atuais 

sobre divulgação científica a direcionar o foco para as mídias. São as instituições e 

conglomerados televisivos que possuem o papel de apresentar em larga escala a ciência 

ao público geral. É nos programas de televisão que se encontra o "terceiro homem" 

capaz de fazer o intercâmbio entre o mundo científico e a massa, assim a mídia impressa 

se destaca por produzir materiais de divulgação que competem pela atenção do público 

nas bancas de jornal. 

É comum encontrar nos discursos da divulgação a concepção de que a ciência 

seria somente um produto de apoio para os interesses de um espaço social ou de um 

grupo dominante. O que objetiva a mídia e as visões de ciências que estão sendo 

tratadas fazem parte dos estudos em educação, nos últimos anos, e chama a atenção para 

os diferentes arquétipos de ciência que estão sendo construídos no imaginário social dos 

estudantes e professores da educação básica (LOBO e MARTINS, 2013; CARNEIRO e 

TONIOLO, 2012; FILHO, 2007). Para Pechula (2007) esse conjunto de problemas 

poderia ser superado ou mais bem tratado se pudessem ser constituídas parcerias entre 

divulgadores e cientistas. Essa relação proporcionaria uma visão mais compromissada 

com a atividade científica e colocaria em pauta o papel dos cientistas na interlocução 

com a sociedade. 

A superação dessa dimensão social que cerceia as relações educacionais está, 

segundo seus autores, na percepção da educação como capaz de tratar e enfrentar a 

alienação imposta pelas mídias de massa. Esses questionamentos fazem parte de linhas 

de pesquisa da educação em ciências que vêm tratando das percepções dos alunos sobre 

"o que é ser cientista" e "o que é a atividade científica" (FARIA, FREIRE, et al., 2014) 

e debates sobre as percepções de ciências que são influenciadas pela mídia (SOUZA e 

CAITITÉ, 2010). Essas preocupações, em geral, apontam dois caminhos possíveis de 

serem trilhados para a superação das visões distorcidas sobre ciência: a participação dos 

cientistas nas ações de divulgação e o papel dos museus e centros científicos como 

instrumentos de superação da alienação imposta pelos meios de comunicação 

(DELICADO, 2008; PECHULA, 2007). 
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O panorama apresentado parece indicar um momento relevante nas pesquisas em 

divulgação científica e que enfrenta (em parceria com as pesquisas em educação) o 

desafio de superar os distanciamentos anteriormente impostos pelas estruturas sociais e 

construindo coletivamente espaços de reflexão e práticas que possam superar as 

condições de aquisição culturais e científicas marcadas pelas diferenças sociais que 

participam do processo de divulgar.  

Os caminhos a serem percorridos nesta tese 

Nesta tese, buscar-se-á abordar o lugar social da divulgação científica produzida 

por cientistas e a percepção dos produtores de tais ações enquanto atores sociais, 

representantes de um espaço social, onde, portanto, revelam objetivos pessoais e 

institucionais em suas práticas cotidianas.  Nesse aspecto, defende-se que o olhar 

sociológico possibilita perceber e criar condições para a compreensão provinda da 

prática desses cientistas investigados e que se referem aos discursos estabelecidos pelo 

lugar social de atuação profissional.  

Essa perspectiva não é inferida como imposição intelectual ao objeto que se 

estuda, mas, na prática, é vivenciada em uma atividade de divulgação científica cujo 

viés nasce da aproximação entre dois lugares distintos: o científico e o escolar. O evento 

International Masterclass Hands on Particle Physics (BILOW e KOBEL, 2014), criado 

por uma instituição europeia de cientistas com a preocupação de popularizar a Física de 

partículas no continente europeu, será o objeto analisado.  

O que se pretende investigar são os sentidos e objetivos dos cientistas ao 

produzirem atividades de divulgação científica para o público geral, e, em particular, 

para os estudantes da escola básica. Essa finalidade perpassa a construção de uma 

reflexão sociológica que subsidie o entendimento das negociações que estão sendo 

tratadas nesse processo e os interesses que subjazem às trajetórias históricas dos 

investigados e suas posições no espaço profissional de atuação. Assim, partindo de uma 

ação prática como parte integrante da reflexão teórica, propor-se-á contrapor percepções 

entre cientistas-divulgadores e alunos-participantes do evento Masterclasses, para que 

se promovam aproximações e embates teóricos acerca dos limites, potencialidades e 

caminhos que podem ser percorridos do objetivo pretendido às ações práticas dos 

cientistas no processo de divulgação da ciência.  

Para tanto, constituiu-se a seguinte pergunta como instrumento norteador mais 

amplo de tais preocupações: 
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"Quais os sentidos simbólicos e objetivados, provenientes da posição na 

estrutura social do campo de atuação dos cientistas, que estão sendo negociados, 

explícita e implicitamente, com estudantes da escola básica, quando esses agentes 

promovem ações de divulgação científica em seus laboratórios de pesquisa?" 

Nesse contexto, ainda existem questionamentos que fazem parte das 

preocupações que permeiam a problemática principal apresentada e que estão 

associadas: 

− Por que cientistas fazem divulgação científica? Quais suas motivações? 

Quais seus interesses pessoais e sociais? 

− Como os espaços de produção da ciência podem possibilitar recursos 

para aprendizagens científicas que se aproximam das demandas da 

educação científica? 

− Quais objetivos e anseios estão sendo negociados nessas interações 

entre estudantes das escolas e os cientistas? 

− Que tipo de aquisição os estudantes estão levando em sua formação 

científica após terem contato com a divulgação produzida pelos 

cientistas em laboratórios de pesquisa? 

Essas perguntas, ainda que suas respostas não sejam objetivo fundamental serem 

da tese, são, na verdade, um conjunto de instrumentos reflexivos que permitem orientar 

que caminhos sejam tomados, seja no âmbito das escolhas teóricas, seja nos 

encaminhamentos de propostas para análises e compreensão dos dados. É fruto, 

portanto, dessa percepção, a experiência das leituras sociológicas que conduzem, em 

termos intelectuais, ao entendimento da pesquisa acadêmica como espaço constante de 

reflexão da prática, colocando em contraponto os limites da teoria e suas 

potencialidades como desvelamento das experiências vividas. 

O processo reflexivo se pauta na teoria de Pierre Bourdieu, em especial, nos 

estudos dedicados à ciência como fonte constante de direcionamento das percepções e 

das escolhas da pesquisa. Portanto, justifica-se o encaminhamento do Capítulo 1 sobre a 

teoria bourdieusiana
2
, como necessária para indicar os processos e caminhos a serem 

trilhados durante a pesquisa e para compreender os discursos e as representações dos 

                                                 
2
Utilizamos, nesta pesquisa, o adjetivo característico dos estudos anglo-saxões, mas podendo ser lido 

como "bourdiano", "bourdieuniano" ou "bourdieuriano" conforme se encontram nas literaturas nacional e 

internacional (CORRÊA e PETERS, 2011). 
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espaços sociais.  Nesse momento, busca-se,  conduzir o leitor a um panorama das 

questões teóricas, em princípio, desconectadas de uma prática científica e apresentar os 

instrumentos teóricos tomados a cargo na pesquisa para subsidiar o debate.  Ainda que, 

como aponta Bourdieu, teoria e prática caminhem juntas em processos reflexivos de 

pesquisa, foi necessário esse corte para representar as ideias fundantes que norteiam a 

tese.  

O Capítulo 2, complementarmente à questão teórica, propõe apresentar uma 

percepção de divulgação que supere o nicho intelectual, no qual se reconheça a 

perspectiva da pesquisadora da tese dentro e do rol das possibilidades de reflexões que 

são tratadas na área. No primeiro momento, a Sociologia bourdieusiana conduzirá ao 

entendimento do sentido de ciência e as relações sociais que poderão ser interpretadas 

nos dados analisados, levando em conta o lugar histórico e social do qual falam os 

pesquisados. No segundo  momento, pretende-se apresentar e compreender a noção de 

fronteira que, por sua vez, passa a ter um papel relevante para a apreensão do objetivo 

educacional que se pretende no processo e defesa pelo processo. Nessa direção, 

defende-se a divulgação científica como um processo de partilha de conhecimentos 

entre cientistas e agentes escolares. 

Esse capítulo planeja discutir o conceito de fronteira como elemento possível 

para construir uma reflexão que dialogue com as percepções educacionais e que possa 

conduzir ao entendimento da divulgação científica produzida por cientistas. O debate 

será tratado em consonância entre a prática e a teoria, ambas vivenciadas no percurso do 

trabalho, e pretende-se conduzir a constante avaliação das limitações e dos indicativos 

potenciais das ideias que nascem nesse processo. Na segunda fase da pesquisa insere-se 

a metodologia (Capítulo 3), contexto da pesquisa (Capítulo 4) e apresentação dos dados 

(Capítulos 5 e 6). Essa fase se refere a um processo de pesquisa que buscou introduzir 

diferentes atores sociais e ouvir, também, aqueles que atuam nos bastidores do processo 

de divulgar. Por isso, a compreensão da instituição analisada (Capítulo 4) mostrou-se 

relevante, visto que representa um lugar que é atuante nas percepções sociais 

construídas pelos investigados na tese. Essas ações de investigação iniciaram-se a partir 

das entrevistas com pesquisadores brasileiros de diferentes instituições paulistas e de 

cientistas e profissionais de educação e divulgação no CERN, durante o estágio 

doutoral, na Suíça. Essa aproximação tinha o objetivo de compreender o que pensavam 

e o que queriam, enquanto demandas pessoais e sociais, os cientistas, no seu processo 

de divulgar ciência, em especial, a física de partículas de altas energias. 
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Ao analisarmos essas percepções dos cientistas brasileiros e europeus, buscou-se 

ouvir e compreender como o entendimento desses profissionais estava em sintonia com 

o que percebiam os alunos que participavam do evento estudado. Foram produzidos e 

analisados questionários que tratavam das principais demandas dos cientistas em suas 

falas e que, de certo modo, procuravam construir um conjunto de dados analíticos para o 

desenvolvimento das proposições finais do trabalho. 

O Capítulo 7 representa o último momento da trajetória de pesquisa da tese e  

revela-se escrita analítica dos dados provenientes da prática e, ao mesmo tempo, 

imbuída de um olhar teórico que subsidia e constrói novos caminhos e entendimentos. 

Essa proposição relaciona-se à postura reflexiva da investigação, que trouxe indicativos, 

em consonância com a teoria bourdieusiana, sobre as aquisições possíveis na divulgação 

científica e os modos de compreender a interação entre cientistas e estudantes.  

O início da leitura da tese 

A introdução foi um convite para a leitura da tese traçando um panorama dos 

problemas levantados por diversos autores que, como a trajetória investigativa o 

permitiu, travaram importantes reflexões e aproximações com ideias e propostas de 

superação a serem levadas adiante nas pesquisas, aproximando-se ao discurso de Pierre 

Bourdieu, na defesa dos cientistas em fazer divulgação, a esperança dos alunos em 

superar os desafios da ciência ou a lógica interna e externa das relações sociais que 

foram desvencilhadas em relação à academia e à escola são algumas dessas ideias.  

O que se pretende daqui por diante não é somente apontar o leitor sobre a 

importância do problema de pesquisa, mas também, provocar a reflexão e engajar para a 

relevância da pesquisa e da prática como ação possível de mudar o estado atual da 

sociedade sobre a ciência, sobre o distanciamento dos cientistas nos debates 

controversos e na diminuição das estratificações de poder construídas pelo imaginário 

simbólico das profissões e posições intelectuais diante dos menos favorecidos.  
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Capítulo 1 - A teoria sociológica de Pierre Bourdieu 
 

 
Honrar um pensador não é elogiá-lo, nem 
mesmo interpretá-lo, mas discutir sua obra, 
mantendo-o, dessa forma, vivo e 
demonstrando,  em ato, que ele desafia o 
tempo e mantém sua relevância  

Castoriadis 
 

 

Neste capítulo abordar-se-á a sociologia de Pierre Bourdieu objetivando 

apresentar a aproximação de seus trabalhos com a temática científica. Essa relação entre 

Bourdieu e a ciência se deu ainda no curso de Filosofia frequentado pelo autor na École 

Normale Supérieure. O desejo do afastamento do existencialismo satriano, proeminente 

do ambiente acadêmico do curso, fez com que ele mergulhasse nos estudos da lógica e 

da história da ciência sob a influência de Alexandre Koyré, Eric Weil, Gaston Bachelard 

e Georges Canguilhem (WACQUANT, 2002). O autor, em escritos de autoanálise, 

apontava suas percepções desses intelectuais: 

"(...) desejosos de resistir ao existencialismo (...) ocultos à percepção 

comum pelo estardalhaço dos dominantes, esses autores marginais e 

destituídos de poder temporal ofereciam um recurso aos que, por 

razões diversas, pretendiam reagir contra a imagem ao mesmo tempo 

fascinante e rechaçada do intelectual total" (BOURDIEU, 2004, p. 46) 

A história profissional e pessoal quase sempre retratada pela trajetória 

improvável de um filho de carteiro, nascido na região dos Pireneus em Béarn até a posse 

no Collège de France, não pode ser esquecida. Esse mundo se refletia em seus escritos 

como um tipo de percepção sobre o lugar datado e historicamente situado entre a vida 

realizada na ação e na apreensão do mundo social. 

Mas foi sua percepção do sistema de ensino, no entanto, que marcou a obra. No 

entanto, ainda que a reprodução social tenha sido um problema levantado e analisado 

por Bourdieu, não era essa a perspectiva do intelectual, no campo das relações sociais, 

que buscava tratar exclusivamente. Para Loïc Wacquant, que foi colaborador intenso de 

Bourdieu, há uma confusão que é preciso ser superada: 

"(...) contrariamente à leitura comum de Bourdieu, como um "teórico 

da reprodução", a reprodução de classe não é uma conclusão 
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inaceitável, uma necessidade inerente do "sistema", mas um resultado 

contestado (e, portanto, contingente) que tem de ser conquistado pelos 

dominantes sobre e contra as suas divisões internas, dúvidas e 

divergências, em adição às resistências ou recalcitrância da parte dos 

dominados (é o que Leibniz chamava uma "verdade de fato", por 

oposição a uma "verdade da razão"). Luta, não reprodução, é a 

metáfora-chave operante do pensamento de Bourdieu" 

(WACQUANT, 2007 apud CATANI, 2001, p. 197) 

A luta e os processos de dominação, tão característicos nos estudos de campos 

da teoria bourdieusiana, são aqueles que o trabalho buscará discutir. No entanto, não se 

pode ignorar a relevância dos estudos dos livros Os Herdeiros e A Reprodução como 

instrumentos reflexivos importantes para a pesquisa educacional e que se põem à baila 

nas pesquisas em ensino de ciências. 

Os livros Os Herdeiros e A Reprodução nasceram em um contexto  social 

fortemente marcado pela expansão do ensino no pós-guerra. Com a massificação da 

educação escolar, os diplomas se tornaram objetos de desejo que, no entanto, não 

cumpriam suas promessas de ascensão social, deixando para trás uma geração que, 

apesar de escolarizada, não chegou à mudança social prometida. O primeiro livro, Os 

Herdeiros, publicado em 1964, por Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron, encontrou 

nesse ambiente diferentes públicos com expectativas contraditórias. Muito lido pelos 

estudantes que foram às ruas em maio de 1968, revoltosos com o sistema de ensino, 

interpretaram-no como uma denúncia ao sistema educacional francês, servindo de 

respaldo intelectual para os movimentos estudantis da época. Em contrapartida, foi 

muito criticado pelos sociólogos que apontavam as ideias do livro como muito 

estruturais a ponto de não conduzirem a mudanças nas escolas  (SIDICARO, 2010; 

NOGUEIRA e NOGUEIRA, 2004). 

Era de certo modo, para os autores desses dois trabalhos, uma tentativa de 

encontrar nos conceitos filosóficos a possibilidade de leitura do mundo social. O desejo 

pela superação das posturas severamente escolásticas e distanciadas da realidade social 

conduziram a aproximação entre esses dois intelectuais. Para Passeron, em lembranças 

de sua relação com Bourdieu e suas afinidades intelectuais: 

Na realidade, se era preciso encontrar uma formação filosófica que 

nos aproximasse, Bourdieu e eu, eu diria que  havíamos sido 

conceitualmente marcados, sobretudo pela metafísica clássica dos 
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cartesianos (Leibniz para ele, Spinoza para mim), depois pela análise 

kantiana das condições de possibilidade dos "julgamentos sintéticos a 

priori" em toda ciência que se baseasse no mundo empírico, fosse ele 

físico ou antropológico (PASSERON, 2003, p. 55).  

A produção de Os Herdeiros conviveu com uma forte sindicalização dos 

movimentos estudantis e a Guerra da Argélia, que reivindicava a independência argelina 

da França. Nesse contexto social, Bourdieu e Passeron escolheram analisar os 

estudantes de Letras que apresentavam, de maneira bastante realista, o grupo de 

estudantes daquela época. Com o desejo de compreender seus próprios estudantes, 

ambos, também, direcionam seus olhares para os alunos de Sociologia e Filosofia. 

Assim, diversos professores aplicaram os questionários, colaboradores em Dijon, Caen, 

Besançon, Strasbourg, Madri e Paris. Durante 2 anos os estudantes foram submetidos a 

diversos questionários voltados cada vez a um tema preciso: o vocabulário, o uso do 

tempo, o conhecimento das matérias culturais etc. (DELSAUT, 2005, p. 214). 

Mais tarde, em 1970, os autores publicariam A Reprodução e o termo que mais 

marcaria o livro seria a violência simbólica. Bourdieu e Passeron o introduziriam como 

o principal "ato pedagógico" da escola. No ano de 2001, em entrevista a Yvette Delsaut, 

Bourdieu apontaria algumas ponderações acerca do livro: 

"Meu trabalho é uma eterna retomada, uma retomada sem fim. Há 

algo de enganador nos textos acabados, definitivos, ou mesmo 

"hiperacabados", se posso dizer, como La Reproduction (falo da 

primeira parte), em que tudo é feito para que desapareçam todos os 

vestígios da hesitação, do arrependimento, da rasura, em suma do 

rascunho" (BOURDIEU, pg.194, 2001). 

O estilo marcado pela linguagem interpretativa do Tomo 2 do livro provocou em 

Passeron um desconforto acerca das diferentes possibilidades de leitura que o texto 

trazia. Foi para ele necessário superar aquela postura, tratando o Tomo 1 do livro como 

um conjunto de enunciados próximos da escrita escolástica que procuravam superar: 

"Por que não colocar no início ou na conclusão do livro algumas 

breves 'proposições' formuladas no indicativo, livres de todas as 

defesas argumentadas com muita demora ao preço da complicação 

gramatical (e com o risco de retórica)? (...) Depois de rirmos bastante, 

ao tentar transcrever a argumentação de A Reprodução numa 

sequência calcada numa diegese de história em quadrinhos, servi-me 
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da maneira com a qual Durkheim - e quase todos os 'autores sérios' do 

século XIX - intitulava seus capítulos por meio de uma afirmação 

categórica (...). E se, após alguns meses de reescritas praticadas em 

conjunto, nosso esforço deu origem às Proposições colocadas no 

começo de A Reprodução, munidas de seus escólios, conjugadas sob 

diversas modalidades verbais, com suas áridas subordinações, 

particularizações, adversativas ou circunstanciais, e precedidas por 

gráfico da socialização de classe em espirais cronológicas, não foi por 

erro de Bourdieu nem de Passeron, mas, para o melhor ou para o pior, 

devido a uma reescrita demasiadamente longa do texto, agravada pelas 

possibilidades de ramificação, encorajadas pela escrita em conjunto 

(PASSERON, 2003, p. 87-88) 

A principal temática do livro está no debate sobre a condição do sistema de 

ensino ligado ao arbitrário cultural de toda ação pedagógica e ao qual ele estaria 

submetido. Se as escolhas "do quê" educar seriam sempre uma escolha interessada, 

segundo Bourdieu e Passeron, e que seriam geralmente escolhas das classes dominantes, 

então o principal problema a ser apontado não seria uma "não escolha", mas sim um 

reconhecimento desse arbitrário cultural.  

A partir desses livros que se tornaram instrumentos intelectuais relevantes em 

diversos trabalhos nacionais e internacionais, Pierre Bourdieu construiu uma agenda de 

pesquisa que pode ser compreendida como uma das mais significativas dentre os 

sociólogos modernos. Ainda que esses dois livros tenham sido fonte de debates e 

críticas, não se pode ignorar a relevância deles ao nortear os ditames da educação 

universalista.  

Há, no entanto, dentro dos diferentes setores da educação, reflexões sobre o 

potencial dos estudos da reprodução no contexto atual. Sendo um estudo datado no 

tempo histórico, pensado sob a perspectiva de uma sociedade fortemente enraizada na 

tradição das elites cultas francesas, hoje, diferentes trabalhos buscam trazer uma 

reflexão sobre como as ideias de Bourdieu e Passeron poderiam estar ultrapassadas no 

mundo globalizado (ABRANTES, 2011; ALMEIDA, 2005). Para alguns autores 

nacionais a relevância da leitura para a educação ainda perpassa o tempo e recai sobre 

uma sociedade brasileira fortemente marcada pela desigualdade social: 

Nossos sistemas educacionais, da educação básica ao ensino superior, 

permanecem marcados pelas desigualdades de acesso, de 
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permanência, de rendimento escolar, o que significa que o "destino 

escolar" das nossas crianças e jovens se define desde a mais tenra 

idade, estando sujeito à rede de ensino frequentada (pública ou 

particular), ao local de moradia (campo, cidade, centro, periferia), ao 

engajamento político e pedagógico de administradores e de 

profissionais da educação, às expectativas das famílias em relação ao 

saber e à formação. (VALLE, 2013, p. 12) 

O tema, portanto, mostra-se urgente, mesmo que para outros tantos trabalhos ele 

conduza para diminuições da imobilidade social francesa (PEUGNY, 2009), ainda, no 

Brasil, pode ser compreendido como um escrito que merece, ou deveria, ser mais bem 

apreciado como instrumento para a reflexão educacional e a expansão do sistema 

universitário atual. Os estudos sobre o sistema educacional prosseguiram nos trabalhos 

de Bourdieu em Homos Academicus (1984) e La noblesse d'état (1989) que propunham 

desvelar as regras do sistema de ensino superior francês e na construção e manutenção 

da rainha das disciplinas acadêmicas: a filosofia.   

Nesse conjunto de estudos, tanto outros temas ganharam o foco do autor, 

tratando das mais variadas áreas da sociedade. O que permaneceu, conjuntamente com 

os estudos sobre a educação, foi a perseverança de desvelar as regras do jogo social e a 

dimensão das desigualdades de distribuição do capital simbólico nos espaços sociais de 

lutas. Foram conceitos marcados pelos estudos etnográficos, práticos, levados a cabo 

por um conjunto de dados estatísticos que o autor usufruiu para construir uma 

sociologia baseada no olhar social do mundo.  

Esses conceitos são, por sua vez, elementos que se entrecruzaram na teoria 

bourdieusiana para tratar de um mundo que o autor considerava ter entendido através de 

sua teoria, algo como uma "lei universal da gravitação social". Segundo Passeron, ela 

teria se tornado para Bourdieu uma causa universalmente válida, ao mesmo tempo 

científica e moral, mas que na França, só lhe parecia ser contestada por gente 

medíocre, por razões mesquinhas, cientificamente impuras (PASSERON, 2003, p. 25). 

Esse Bourdieu que sofria com as críticas, que sofria de insônia, que se 

maltratava psicologicamente pelo sofrimento que ele causava enquanto pesquisador aos 

colaboradores era, também, um sociológico capaz de encontrar no convívio cotidiano o 

conforto das amizades. Foi assim com Passeron e a retomada da amizade após 30 anos, 

em 2000, quando Bourdieu procurou o amigo para uma reconciliação após saber de seu 
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câncer. Foi assim com Didier Eribon um dia antes de sua morte para falar sobre o 

término de um texto escrito para o amigo. 

A pessoa e o sociólogo  não eram inseparáveis, em seu esboço de autoanálise o 

autor faz uma reflexão que não distinguia teoria e história vivida. O campo profissional, 

o habitus do estudante de Béarn ao professor do Collège de France e os capitais 

adquiridos nas lutas travadas ao longo da trajetória são, contudo, história entrelaçadas 

entre o pesquisador consagrado e o homem reflexivo.  

Nada, portanto, seria mais necessário que iniciar esse capítulo retomando de 

modo panorâmico a visão e os conceitos que foram tratados pelo autor ao longo de sua 

carreira. É preciso aprofundar a discussão, mas, inicialmente, é necessário ter-se uma 

visão da teoria aqui debatida. Nas próximas linhas iniciar-se-á uma discussão mais 

ampla que apresenta os conceitos associados à teoria de Bourdieu. Em seguida serão 

discutidos nas seções precedentes dos conceitos de forma mais profunda, aportando para 

os debates do autor e de seus interlocutores que atualizam as discussões para as 

demandas sobre, especificamente, a ciência.  

1.1. Apresentação geral sobre a sociologia: habitus, campo e 

capital.  
 

O legado sociológico de Bourdieu definiria a dimensão plural de seus objetos 

sociais de interesse e que  ele debruçou sobre as instituições de ensino francesas, mídia, 

alta costura, museus de arte etc. Em especial, conduziu seu olhar para a ciência, 

analisando em dois textos e dois livros o campo científico. Sistematizou através de seus 

conceitos de habitus, capital e campo, os diferentes aportes necessários para a 

constituição desse campo da ciência, defendendo-o como um campo científico 

autônomo (em especial, o da Física). Nesse capítulo iremos apresentar alguns estudos 

da sociologia bourdieusiana, mais detalhadamente, da teoria de campos de Pierre 

Bourdieu com o intuito de correlacionar as regularidades do campo científico apontadas 

pelo autor.  

A ideia de habitus está associada a uma compreensão de uma héxis corporal 

associada ao contexto de apreensão de "maneiras de ser" dos agentes no espaço social. 

O que determinaria a forma como os sujeitos agiriam nesse espaço social seria definido 

pelas ações desses sujeitos nesse campo. Tais implicações de sua conduta social no 

espaço de lutas estariam então associadas aos seus sistemas de disposições socialmente 
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construídos (BOURDIEU, 2003) e teriam o papel de estruturar as ações desses atores 

sociais. Para tal disposição, Bourdieu utiliza a noção de habitus que se define como: 

(...) sinal incorporado de uma trajetória social, capaz de opor uma 

inércia maior ou menor às forças sociais, e de um campo social que 

funciona, nesse aspecto como um espaço de obrigações (violências) 

que quase sempre possuem a propriedade de operar com a 

cumplicidade do habitus sobre o qual se exercem (BOURDIEU, 2003, 

p. 38) 

A compreensão da noção de habitus não pode ser desconectada do que Bourdieu 

defenderia de conhecimento praxiológico (BOURDIEU, 2000, p. 40). Essa teoria da 

prática sociológica estaria associada a uma forma de superar a visão do objetivismo e do 

subjetivismo. Em especial, Bourdieu propôs através do conceito de habitus superar uma 

visão estritamente estruturalista de que todas as ações dos agentes estariam relacionadas 

com uma estrutura social ou cultural. Em contrapartida, também se oporia à visão 

subjetivista que propunha um agente reflexivo que conduziria uma mudança a partir da 

interiorização das ideias, fazendo da vicissitude dos agentes algo estritamente 

individual. Como aponta Peters: 

"Na praxiologia estrutural de Bourdieu, a noção de habitus, 

retrabalhada em relação a suas origens aristotélico-tomistas, 

desempenha precisamente esse papel de mediação entre o individual e 

o social, referindo-se a uma 'subjetividade socializada' que contribui, 

por sua vez, para constituir e reconstituir o próprio mundo social 

objetivo que a envolve quando recursivamente mobilizada na 

produção das práticas dos indivíduos" (PETERS, 2009, p. 3) 

Para Bourdieu, o habitus operaria nos agentes como uma disposição que 

estruturaria as ações no campo social. Estaria assim apresentado sobre diferentes 

maneiras, seja no rigor da linguagem, na postura corporal ou nos dispositivos de 

valorização no empreendimento de uma aquisição cultural.  

Outro conceito importante é o de  campo, que se constitui como aporte central na 

obra de Pierre Bourdieu. O seu estudo etnográfico no início da pesquisa acadêmica na 

Argélia seria marcado fortemente em seu trabalho etnológico e que, mais tarde, tornou-

se aliado na elaboração de uma tese baseada na análise de dados estatísticos. Bourdieu 

defendia a necessidade de uma reflexão teórica pautada na condução da análise 
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estatística de um problema ou objeto social. Debruçado sobre a dimensão da realidade 

humana, conduzido pela perspicácia de uma visão sociológica, apontava que a pesquisa 

social não poderia intervir no mundo do pesquisado, mas produzir um olhar menos 

ingênuo sobre o campo estudado.  

A construção da ideia de campo pode ser limitadamente introduzida como um 

espaço das lutas de forças entre os agentes. Nesse espaço social, as disputas e os capitais 

a serem negociados estão dispostos conforme a regulação dos agentes dominantes que 

impõem (implicitamente ou explicitamente) as regras do jogo. Segundo  Montagner e 

Montagner (2011) 

A configuração teórica do conceito de campo remete à dinâmica da 

regularidade do social. Um campo traz em si mesmo as condições de 

sua própria reprodução. Isto inclui os meios de formação de novos 

integrantes (escolas, grupos formais, academias, universidades); inclui 

as instâncias de consagração, responsáveis pela regulação do que é 

legítimo e o que é desvalorizado, ou seja, os ritos de instituição 

balizados e consagrados pelas instituições e dispositivos do campo, 

como as premiações, o auxílio e o fomento à pesquisa, os 

financiamentos de novos projeto etc.; inclui as instâncias e os modos 

de seleção dos novos integrantes ou postulante a tal, como os 

concursos, os sistemas e as regras de avaliação dos lugares disponíveis 

aos agentes (MONTAGNER e MONTAGNER, 2011, p. 261) 

O campo para Bourdieu tornou-se um poderoso conceito que permitia com que 

ele pudesse reconhecer diferentes atores, interesses e ações, sem nunca precisar fazer 

reflexões universais sobre suas ideias e conclusões. O espaço social estudado seria para 

ele um espaço cujos capitais (social, cultural etc.) serviriam como importantes 

indicadores das posições estabelecidas nesse espaço. Mais do que o interesse por 

compreender as posições de poder, a teoria de Bourdieu propôs uma reflexão sobre os 

processos que se estabeleciam para a consagração das hierarquias no campo.  

Assim, para Bourdieu (2003) compreender as instituições "dominantes" ou 

"elites" na sociologia não era suficiente para entender o sentido da competição e o 

funcionamento do mercado (escolar, por exemplo) e aqueles que  detinham os seus 

produtos (diplomas, por exemplo). A ideia de "campo" ou "campo de poder", como 

modo de designar o papel das elites na estrutura social, para o autor, seria uma forma de 

compreender os sistemas de relações mascarados nos estudos gerais sobre as 
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instituições pela sociologia até aquele momento. No âmbito da metodologia, a teoria de 

campos se configuraria para Bourdieu como capaz de privilegiar as relações mais que 

os elementos diretamente visíveis (...) deduzindo as leis de funcionamento desses 

campos, seus objetivos específicos, os princípios de divisão segundo os quais se 

organizam, as forças e estratégias dos campos que se opõem (BOURDIEU, 2003, p. 

36). 

Assim, à medida que os agentes vão sendo reconhecidos no campo social, pode-

se dizer que eles adquiriram os capitais necessários para sua inserção no campo. Os 

capitais (cultural, social, econômico, escolar etc.) são os recursos adquiridos ao longo 

das lutas nesse campo pelos agentes que, por sua vez, os acumulam ao longo de suas 

trajetórias. Para Bourdieu esses capitais seriam os elementos fundamentais de 

negociação entre os agentes e que determinariam as posições dentro da estrutura social. 

Adquiridos sobre vários contextos diferentes, o capital cultural (incorporado, 

institucionalizado ou o objetivado) se configuraria como um dos conceitos mais 

significativos na obra do autor. Isto porque os bens simbólicos, para Bourdieu, não eram 

claramente adquiridos ou mantidos como os capitais econômicos e, no entanto, tinham 

função primordial na manutenção das hierarquias sociais.  

Para Nogueira e Nogueira (2004) existiria uma hierarquia cultural reforçada 

pelas divisões sociais que teriam como objetivo classificar os agentes dentro do campo. 

Assim: 

Os indivíduos que, de alguma forma, se envolvem com bens culturais 

considerados superiores, ganham prestígio e poder, seja no interior de 

um campo específico, seja na escala da sociedade como um todo. (...) 

Para se referir a esse poder advindo da produção, da posse, da 

apreciação ou do consumo de bens culturais socialmente dominantes, 

Bourdieu utiliza, por analogia ao capital econômico, o termo capital 

cultural (NOGUEIRA e NOGUEIRA, 2004, p. 40) 

Existiriam, para Bourdieu, diversas formas de capital da mesma forma que 

existiria diferentes campos, de modo que poderiam ser válidos, em campos diferentes, 

capitais adquiridos em campos específicos (NOGUEIRA e NOGUEIRA, 2004).  

A partir dessas considerações iniciais o que se propõe nesse capítulo é 

aprofundar cada um desses elementos trazidos pela teoria de Pierre Bourdieu de forma a 

finalizar cada seção conduzindo a uma reflexão sobre as contribuições para o campo da 
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pesquisa na educação em ciências. Ao passo que iremos discorrer sobre esses conceitos 

trataremos com maior ênfase das questões que Bourdieu explicitou sobre  a ciência e os 

cientistas. 

1.1.1. O conceito de habitus 
 

O conceito de habitus na teoria bourdieusiana encontra sua raiz na palavra hexis, 

noção aristotélico-tomista que buscava explicar as ações morais aprendidas e 

apreendidas por um indivíduo (WACQUANT, 2002; PETERS, 2009). O habitus tinha o 

objetivo de superação de uma visão objetivista e subjetivista da ação do homem no 

mundo e foi inicialmente introduzida nos estudos de Bourdieu sobre o camponeses de 

Béarn (WACQUANT, 2002). Ao discutir os processos sociais de masculinização do 

campo, Bourdieu procurava superar a visão limitada das ações dos sujeitos como fontes 

meramente condicionadas na estrutura social pré-estabelecida ou na visão subjetivista 

dos aspectos intentados de mudanças individuais pela perspectiva do homem racional e 

sua relação com o mundo.  

Bourdieu procurou elaborar uma reflexão que pudesse compreender as diferentes 

ações que conduzem os sujeitos em um determinado campo, suas posturas e 

capacidades de prever as ações presentes de forma a resgatar os lucros no futuro. São 

aprendizagens dissimuladas que o autor gostava de defender como ações práticas ou 

sense pratique que define os ganhadores e perdedores do jogo jogado. Esse senso 

prático, esse modo de viver e de operar uma ação nos agentes estão relacionados a uma 

ação aprendida na trajetória histórica.  

Forma particularmente exemplar do senso prático como ajustamento 

antecipado às exigências de um campo, o que a linguagem esportiva 

chama "senso do jogo" (como "senso de posicionamento", arte de 

"antecipar" etc.) oferece uma ideia bastante exata do encontro quase 

milagroso entre habitus e um campo, entre a história incorporada e a 

história objetivada, que torna possível a antecipação quase perfeita do 

porvir inscrito em todas as configurações concretas de um espaço de 

jogo (BOURDIEU, 2011, p. 108). 

Adquirido na vivência de classe social, no que tange às probabilidades de 

estarem esses homens e mulheres mais propensos a situações mais ou menos 

semelhantes, deve ser compreendido, no entanto, como conceito diferente da visão 
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behaviorista do hábito. Enquanto o habitus permite ações flexíveis, inventivas e 

adaptativas, a ideia de hábito aparece como uma compreensão dos reflexos mecânicos 

que só podem ser respondidos de forma idêntica aos estímulos apresentados (PETERS, 

2009; LENOIR, 2005). 

O princípio das diferenças entre os habitus individuais reside na 

singularidade das trajetórias sociais, às quais correspondem séries de 

determinações cronologicamente ordenadas e irredutíveis umas às 

outras: o habitus que, a todo o momento, estrutura em função das 

estruturas produzidas pelas experiências anteriores as experiências 

novas que afetam essas estruturas nos limites definidos pelo seu poder 

de seleção, realiza uma integração única, dominada pelas primeiras 

experiências, das experiências estatisticamente comuns aos membros 

de uma mesma classe (BOURDIEU, 2011, p. 100). 

Essa forma de olhar para as ações práticas dos agentes sociais permite com que 

Pierre Bourdieu evite cometer os mesmos problemas da sociologia que ele critica. Sua 

postura em relação ao objetivismo era de ceticismo sobre as análises fenomenológicas 

do mundo familiar que evocava uma experiência imediatista, mas que, segundo o autor, 

ignorava o sentido da existência dessas relações (BOURDIEU, 2011). De modo 

semelhante, o domínio da prática e a relação com o objeto permitiriam ao pesquisador 

construir uma estrutura que não condiz com suas diferentes condições de produção. 

Resultando daí no que o autor definiria como uma realidade existente somente no papel, 

transformando os mitos e ritos como ações estratégicas que pretendem agir sobre o 

mundo, procurando ser interpretada pela ciência (BOURDIEU, 2011). Para o autor 

o discurso objetivista tende a constituir o modelo construído para 

explicar as práticas como um poder realmente capaz de determiná-los: 

reificando as abstrações (em frases como "a cultura determina a idade 

do desaleitamento"), ele trata suas construções, "cultura", "estruturas", 

"classes sociais" ou "modos de produção" como realidades dotadas de 

uma eficácia social, capaz de constranger diretamente as práticas; ou 

então, atribuindo aos conceitos o poder de agir na história como agem 

nas frases do discurso histórico as palavras que os designam 

(BOURDIEU, 2011, p. 62) 

Se Claude Lévi-Strauss seria o ícone mais representativo do estruturalismo, Jean 

Paul Sartre e sua filosofia subjetivista representaria a figura mais criticada por Pierre 
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Bourdieu. O sujeito satriano é munido de um senso de liberdade sem passado ou futuro, 

estando disponível para ações de confronto entre o indivíduo e o mundo, sem 

necessidades objetivas que configuram as escolhas desse agente, ou seja, somos 

instintivos. Seria o mesmo que "escolher ser assim", sem os compromissos com as 

estruturas objetivas que se deva cumprir como obrigações sociais.  

Para a superação da visão do objetivismo, que acredita nas relações como 

realidades constituídas fora da história do agente ou grupo social, e de um subjetivismo, 

que ignora o mundo social e que se afasta de uma reflexão das ações antecedentes em 

prol dos fins futuros do projeto e seus benefícios,  Bourdieu lança mão do conceito de 

habitus de modo a restabelecer uma ligação entre o agente e o mundo social. Seriam 

essas disposições nos agentes (habitus) que configurariam suas ações práticas e 

representações no mundo vivido (contexto social), de forma que essas ações dos agentes 

também estruturaram o universo vivido do mesmo modo em que o próprio agente é 

estruturado por esse universo. Essa dupla relação com o contexto social conduziria o 

agente a uma forma de estruturar os outros agentes através das práticas dissimuladas. 

Isso, coletivamente orquestradas sem ser o produto da ação organizadora de um 

maestro (BOURDIEU, 2011, p. 87). 

Mais do que uma ação social, uma forma de estabelecimento das relações 

humanas, o habitus possui o princípio gerador de práticas que distingue e promove a 

distinção. Ele possui a finalidade de diferenciar o que é valorizado ou não no espaço 

social, definindo os comportamentos e as maneiras de portarem-se como aceitas, 

plausíveis e de bom gosto (BOURDIEU, 2011). A produção do habitus é constituída 

pela condição de subordinação às regras familiares associados aos contextos 

econômicos e sociais que também possuem relações com as características das classes e 

que fazem parte das relações sociais (BOURDIEU, 2011). Nesse sentido, os princípios 

de construção do habitus estariam associados à percepção ou estrutura mental que 

fundamentaria o senso comum (BOURDIEU, 2011). Sua limitação enquanto conceito 

aparece para o autor somente quando se tenta compreendê-lo a partir das concepções 

que ele nasceu para superar, a saber, o determinismo e a liberdade, consciência e 

inconsciência. Isso porque o habitus possibilita infinitas formas de reconhecer e 

produzir as liberdades conforme suas condições sociais e de tal forma que, ao mesmo 

tempo, ele é condicionado pelas estruturas onde socialmente as adquiriu. Dessa forma, 

ele se nega a ser uma situação individual de liberdade do homem com o mundo, de 
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mesmo modo que se nega a condicionar as ações do homem pelas estruturas pré-

estabelecidas. 

Só se pode explicá-las, portanto, com a condição de relacionar as 

condições sociais nas quais se constitui o habitus que as engendrou e 

as condições sociais nas quais ele é posto em ação, ou seja, com a 

condição de operar pelo trabalho científico a relação desses dois 

estados do mundo social que o habitus efetua, ao ocultá-lo, na e pela 

prática (BOURDIEU, 2011, p. 93) 

Se o habitus pode ser considerado um conceito de classe social como lembra 

Peters (2009) deve também ser compreendido como uma classe que não se designa 

somente em relação aos bens materiais e econômicos. Ou seja, nas relações que 

imprimem as marcas no corpo e na forma de ser daqueles que dividem as mesmas 

experiências. Mas a inculcação aprendida na trajetória histórica dos indivíduos é, no 

entanto, constitutiva de uma longa história particular e que faz parte da história das 

instituições em que os agentes participam. 

As formas de agir são, nesses casos, representações dos agentes que concebem 

essas instituições e que se apropriam da prática com o intuito de manter ativo o 

"espírito" desses espaços. Seria uma personificação de uma entidade social de modo a 

incorporar as representações sociais dessas instituições. A propriedade se apropria de 

seu proprietário (BOURDIEU, 2011, p. 95). Nesse aspecto, a existência de habitus 

individuais de agentes de uma mesma classes social é, na verdade, variantes estruturais. 

Essas variantes estão associadas a características relacionadas às posições desses 

agentes na classe social e as trajetórias individuais que configuram habitus distintos dos 

agentes de classes semelhantes. 

Quando pensado sobre o habitus científico, se podem questionar quais seriam 

essas determinações ou ações que fazem parte da constituição social do cientista. 

Apesar de Bourdieu ter trabalho significantemente com o campo científico, o conceito 

de habitus científico foi mais aprofundado por outros autores como Lenoir (2005). 

Desse modo pode-se considerar esse conceito ainda jovem se relacionado com as ideias 

de campo e capital científicos. 

Assim, se pode compreender o conceito de habitus científico como o conjunto 

de disposições que se perpetuam nos sistemas de ensino com certa afeição pelos sujeitos 

que, em particular, já se iniciam no campo (ensino superior e as pós-graduações). São, 
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portanto, disposições que geram percepções, apreciações e ações provindas das revistas 

especializadas e nos sistemas de ensino onde são apresentados os atos de consagração 

dos princípios que definem o que é uma ciência merecedora das publicações e de ser 

ensinada (BOURDIEU, 2003). 

Pierre Bourdieu não chegou a fazer um estudo sistematizado do habitus 

científico, mas ele procurou relacioná-lo às trajetórias dos cientistas. Reconhecia que o 

habitus possuía interação com o princípio das práticas científicas como ideia do ofício, 

no sentido prático dos problemas que trata: 

O campo científico é, tal como outros campos, o lugar das lógicas 

práticas, mas com a diferença de o habitus científico ser uma teoria 

realizada, incorporada. Uma prática científica possui todas as 

características reconhecidas às atividades mais tipicamente práticas, 

como as atividades esportivas ou artísticas. Mas tal não impede que 

seja também, sem dúvida, a forma suprema da inteligência teórica: 

para parodiar a linguagem de Hegel quando fala da moral, é "uma 

consciência teórica realizada", ou seja, incorporada, no estado prático 

(BOURDIEU, 2001, p. 61). 

 Apontava que o conceito traduzia algumas disposições de gênero, origem social 

e nacionalidade. E que, mesmo se tratando de um campo científico com grande capital 

acumulado ao longo de sua trajetória, poderia supor-se a existência de uma relação entre 

os habitus dos diferentes cientistas que constituíam esse campo e suas condições de 

formação, particularizadas por cada trajetória histórica. Apontava ainda a compreensão 

do habitus disciplinar, relacionado à formação escolar, e o habitus particular, ligado às 

trajetórias fora do campo científico, como já mencionado, de origem social e cultural. 

Tais aspectos estavam relacionados com a  posição desses cientistas nesse campo, de 

modo a perceber a existência ou não das escolhas acerca das disciplinas tradicionais ou 

de fronteiras que se submeteriam os estudos desses agentes (BOURDIEU, 2001). 

Remi Lenoir (2005) traz luz à concepção de transmissão do habitus científico 

relacionando-o à prática de Pierre Bourdieu como pesquisador. Para o autor, Bourdieu 

compreendia a ideia de problema teórico nas ciências humanas de forma diferente 

daquelas das ciências  naturais. Ele creditava  à última as constituições do cumprimento 

dos problemas como epistemológicos enquanto na pesquisa social os diferentes 

objetivos são constitutivos de diversas escolhas teóricas e que relacionam com as 



 51 

 

condições de produção dos dados empíricos. Para Bourdieu, portanto, não haveria uma 

divisão do trabalho teórico e prático no campo social e, fundamentalmente, a 

constituição do habitus científico se daria em diferentes aspectos dessa dialética 

reflexiva e de ação. 

A transmissão do habitus científico era segundo Lenoir (2005) um ato contínuo 

de interação entre Bourdieu e seus alunos, passado essencialmente por uma prática de 

pesquisa não pensada, estruturada ou organizada, mas que ocorria improvisadamente 

nos debates e ocasiões das práticas e de reflexão. Nesse aspecto a forma de transmitir 

parecia ser uma relação presente em um tipo de pedagogia que exigia um contato direto 

entre quem transmitia e quem aprendia. As percepções dessas práticas de pesquisa 

seriam constituídas das lógicas do trabalho científico, as maneiras de elaboração dos 

problemas científicos, as explicações desenvolvidas e os instrumentos forjados e 

utilizados para tais explicações (LENOIR, 2005). 

As constituições do habitus científico estariam atribuídas aos problemas 

epistemologicamente comprometidos entre dois campos (das ciências humanas e das 

ciências exatas). Sem dúvida que a ação social é claramente estabelecida pelas posições 

conduzidas pelos seus pesquisadores que, dentro das condutas dominantes e dominadas, 

agem de forma a se legitimarem dentro do campo das ciências sociais. No caso da 

ciência natural, esta possui em seu cerne o compromisso menos socializante da 

compreensão dos fenômenos enquanto problemas científicos políticos em função de sua 

característica como ciência básica, primordialmente associada à dimensão fundamental 

do pensamento e desenvolvimento científico. 

Tomadas às devidas cautelas, pode-se reconhecer os elementos constitutivos das 

aquisições do habitus científico no âmbito das aprendizagens das ações, ou seja, dos 

modos de portar e ser dos cientistas, sendo próximas do que se poderia considerar um 

habitus das ciências naturais. Elementos associados aos  aspectos sazonais da pesquisa 

em fase inicial como a elaboração de um trabalho científico, aspectos geracionais dos 

resultados obtidos na física experimental e na elaboração das explicações e os 

instrumento matemáticos e teóricos forjados e utilizados para dar suporte as tais 

explicações. Nem sempre condizente com uma estrutura cíclica encontrada, a prática da 

ação científica associada às ciências naturais, pode-se constituir como elemento 

relevante no habitus científico e como uma fonte promissora a ser tratada no âmbito dos 

estudos bourdieusianos.  
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Além disso, o conceito ainda se mostra frágil no que se refere à prática reflexiva 

dos atores sociais visto que, imersos no campo social, os agentes não possuem acesso às 

dimensões que os conduzem a essas ações predispostas do habitus, ou seja, não 

conseguem desvencilhar-se dessa aprendizagem dissimulada. Assim, a superação das 

críticas a sua teoria reprodutivista, Bourdieu consegue se desvincular ao tratar o habitus 

como ação que apesar de ser inculcada em contextos sociais aprendidos, são, também, 

evocados em situações diversas. Já no âmbito das críticas neo-objetivista, para Peters 

(2009) cabe compreender que:  

O problema central que nos interessa aqui é que a referência à "crise 

objetiva" como requisito necessário para o acesso reflexivo do ator a 

dimensões outrora inconscientes de seu próprio habitus é signo de fato 

de que Bourdieu não considera essa possibilidade de acesso como um 

atributo universal do agente humano, mas sim como um fenômeno 

específico a circunstância históricas em que os atores são submetidos 

a efeitos de histerese
3
 e forçados a sair, por assim dizer, do "piloto 

automático" (PETERS, 2009, p. 28) 

De forma que falta na teoria bourdieusiana um conceito que seja capaz de 

introduzir um agente reflexivo, longe desse ator defendido por Bourdieu que seria capaz 

de compreender as estruturas sociais objetivadas na subjetividade (PETERS, 2009).  E, 

para Peters (2009), leva-se a concluir que esses agentes são pessoas raras e, portanto, 

em sua maioria, se definiriam como "sujeitos aparentes de ações que têm a estrutura 

como seu sujeito" (PETERS, 2009, p. 30). 

1.1.2. A teoria dos campos sociais 
 

A teoria de campos sociais de Bourdieu surgiu no tempo histórico depois do 

conceito de habitus, de forma a explicar as lógicas internas estabelecidas dentro de um 

determinado grupo social. Ele foi inicialmente tratado, segundo Montagner & 

Montagner (2011), no artigo Une interprétation de la théorie de la religion selon Max 

Weber (1971) em que o autor procurava interpretar as formas de poder internas dentro 

de um espaço social e que envolviam os habitus individuais e coletivos.  

                                                 
3
Intervalo temporal entre a incidência de uma força social e o desenvolvimento dos seus efeitos através da 

mediação retardadora da incorporação (WACQUANT,  2004, p.17)  
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Os estudos religiosos para Bourdieu não diziam muito sobre os aspectos  

estruturais das mensagens e as lógicas expositivas que se realizavam, de forma que 

ficavam, para ele, mascaradas as funções (se houvesse) do discurso religioso. Foi desse 

curto-circuito redutor, segundo o autor, que houve a necessidade de criar sua teoria de 

campo. Imaginava ele que a analogia ao curto-circuito seria uma forma de compreender 

dois polos, muito distanciados, entre os quais se supõe, um pouco imprudentemente, 

que a ligação possa se fazer, e existe um universo intermediário, o campo 

(BOURDIEU, 2003, p. 20).  

 Assim, os estudos que só direcionam o foco às funções ignoravam a lógica 

interna dos objetos e estruturas culturais como a linguagem e levavam a esquecer os 

grupos que produzem esse objetos (padres, juristas, intelectuais, escritos, matemáticos 

etc.) através dos quais eles também preenchem funções. Naquele momento se Max 

Weber deveria ser reconhecido em seus trabalhos por introduzir os agentes como 

produtores dos discursos, não percebia os microcosmos, campos que têm suas próprias 

estruturas e suas próprias leis (BOURDIEU, 2003, p. 60). 

Desse modo, poder-se-ia compreender que todas as práticas estariam inscritas 

dentro de um campo específico, onde se configurariam tipos específicos de habitus e 

capitais que poderiam ser negociados dentro desse campo (ALMEIDA, 2002). Nogueira 

e Nogueira (2004) assinalam que na medida em que as sociedades tendem a crescer 

também aumentam as disputas pelos controles de produção, e, portanto, as disputas pela 

dominação. Dentro desse contexto alguns domínios acabam por se tornarem autônomos 

construindo suas próprias lutas internas e gerando as classificações e a legitimação dos 

bens produzidos. Assim, a sociedade seria para Bourdieu um espaço com dimensões 

diversas,  que se combinariam de várias outras maneiras, constituindo distintos campos 

com regras de funcionamento próprias para cada um deles (GAETA, GENTILE e 

LUCERO, 2007). 

Para Bourdieu (1994) a construção do espaço social depende dos tipos de 

capitais e suas distribuições entre os agentes nessa estrutura. Leva-se em conta, para o 

autor, que os capitais econômicos e culturais seriam os mais relevantes nesse espaço, de 

acordo com a seguinte lógica de organização: 

na primeira dimensão, os agentes se distribuem de acordo com o 

volume global do capital possuído, aí incluídos todos os tipos; na 

segunda, de acordo com a estrutura desse capital, isto é, de acordo 
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com o peso relativo do capital econômico e do capital cultural no 

conjunto de seu patrimônio; na terceira, de acordo com a evolução, no 

tempo, do volume e da estrutura de seu capital (BOURDIEU, 1996, p. 

30). 

Dadas às relações que se estabelecem entre o espaço e o habitus dos agentes 

dentro do campo, pode-se agrupar esses sujeitos conforme suas disposições e condições 

de existência e de suas práticas (culturais, de consumo, políticas). Pierre Bourdieu 

acredita que essa forma de compreender os espaços sociais permite produzir uma 

análise dinâmica das conservações e transformações da estrutura e das distribuições dos 

capitais assim como as posições dos agentes.  

É isso que acredito expressar quando descrevo o espaço social global 

como um campo, isto é, ao mesmo tempo, como um campo de forças, 

cuja necessidade se impõe aos agentes que nele se encontram 

envolvidos, e como um campo de lutas, no interior do qual os agentes 

se enfrentam, com meios e fins diferenciados conforme sua posição na 

estrutura do campo de forças, contribuindo assim para a conservação 

ou a transformação de sua estrutura (BOURDIEU, 1996, p. 50). 

Há ainda a necessidade de diferenciar o campo de poder do campo político, 

constituídos como diferentes na sociologia bourdiesiana. O campo de poder deve ser 

reconhecido como os espaços de lutas onde os agentes possuem determinados tipos de 

capital que o valorizam dentro do campo, não necessariamente o capital político, mas 

aqueles capitais que garantem nas esferas de consagração o poder legitimado nesse 

espaço social. As transformações e conservações dentro do campo ocorrem quando os 

tipos de capitais concorrentes são colocados em questão, de forma a subverter os 

capitais valorizados ou conservar aqueles legitimados dentro desse espaço. 

A relação entre campo e habitus se dá na relação objetiva do campo e as 

consequências das ações subjetivas provindas, em determinado aspecto, do habitus. O 

senso prático seria para Bourdieu (BOURDIEU, 2011) o encontro entre a história 

incorporada e a história objetivada cujo senso do jogo (analogia utilizada pelo autor) 

seria uma razão de ser e certa orientação, um senso de futuro, que faria com que esses 

agentes participem e reconheçam o sentido de jogar. Em paralelo, o senso objetivo 

associado ao senso futuro estaria na capacidade do sujeito de reconhecer no espaço 

objetivado o domínio das ações que garantiriam os lucros. 
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Portanto o campo não seria apenas um espaço social dotado de capitais e  

estruturante do habitus, mas um espaço constitutivo das economias que conduzem às 

práticas consideradas sensatas, portanto, ele é um espaço que só se poderia tornar 

"espaços de possíveis" para os sujeitos cujo habitus prediz as ações mais lucrativas 

desse campo.  

O campo científico, interesse desse trabalho, pode ser compreendido como um 

espaço social, também, aportando lutas e posições que o estruturaria como um campo 

autônomo para o caso das ciências naturais. Assim, Bourdieu interessou-se por essa 

temática, procurando compreender e caracterizar suas dimensões sociológicas.  

Dessa maneira o campo científico foi abordado pelo autor inicialmente nos anos 

70 em dois artigos e posteriormente em dois livros, Os usos sociais da ciência que foi 

resultado de uma conferência no Instituto Nacional de Pesquisas Agronômicas (INRA) 

em 1977 e Science de la science et réflexivité fruto da compilação de um curso 

ministrado no Collège de France entre 2000 e 2001. 

No caso do campo científico, espaço de lutas pela autoridade, impõe-se uma luta 

pela autoridade científica e pela competência científica. Intrínseco a esse campo estão 

formas bastante particulares de sua produção e de seus interesses. Tais competências, 

para Bourdieu, configurariam um reconhecimento sempre associado às posições 

hierárquicas no campo e, portanto, ao processo de busca pela autoridade científica. 

Esses interesses se dariam pelas duplas faces desse processo. Por um lado o desejo pela 

descoberta científica e a contribuição intelectual para a área do conhecimento 

pesquisado  e, por outro lado, o desejo comumente de prestígio, poder, fama e 

reconhecimento político no campo. Bourdieu apontava que uma forma unicamente 

política ou focada no conhecimento puro em si, seria uma maneira de isolar as 

dimensões de análise e os conflitos de dominação de forma ingênua como ocorria com 

as pesquisas em sociologia da ciência até aquele momento  (BOURDIEU, 2003). 

no domínio da pesquisa científica, os pesquisadores ou as pesquisas 

dominantes definem o que é, num dado momento do tempo, o 

conjunto de objetos importantes, isto é, o conjunto das questões que 

importam para os pesquisadores, sobre as quais eles vão concentrar 

seus esforços e, se assim posso dizer, "compensar", determinando uma 

concentração de esforços de pesquisa (BOURDIEU, 2003, p. 25). 
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Os embates políticos, artimanhas da ação política, são artifícios de constituição 

de uma forma de balizar o sentido da pesquisa, sua relevância. Nesse aspecto, 

indissociavelmente, os conflitos epistemológicos não poderiam ser conflitos 

desvinculados dos políticos, pois os últimos instauram medidas burocráticas para 

consolidar as maneiras "corretas" de fazer ciência. Nesse aspecto não existe "escolha 

científica", mas ações científicas-políticas que se configuram como estratégias de 

publicações, métodos, apresentação dos resultados, de modo a garantir o lucro 

científico, ou seja, a obtenção do reconhecimento dos pares e o poder político decisório 

nas burocracias científicas. 

Desse modo, o campo científico é um espaço de lutas desigual onde os agentes 

são dotados de um capital específico que eles acumulam ao longo de sua trajetória no 

campo. Cabendo aos novatos adquirir a muito custo nas lutas do campo ou filiar-se aos 

grupos, mediante às colaborações objetivas, que conduzem a um conjunto de 

disposições usurpadas pela autoridade científica coletiva. Na medida em que o campo se 

torna mais homogêneo, e as descobertas se rarefaçam, as estratégias de conservação ou 

subversão também se tornam mais rarefeitas, e decrescem a probabilidades das grandes 

revoluções periódicas em proveito das inúmeras pequenas revoluções permanentes 

(BOURDIEU, 2003, p. 126). 

Os agentes no campo ainda sobressaem nas relações internas como os únicos 

capazes de garantir a autoridade e reconhecimento no campo, sendo seus pares os 

únicos capazes para avaliar e legitimar sua ação dentro desse espaço de lutas. Os casos 

em que os agentes buscam reconhecimento fora do campo acabam por ganhar 

descrédito. Nesse sentido, a especificidade do campo científico se deve ao fato dos 

concorrentes não poderem apenas se distinguir dos predecessores, mas, também, 

apresentar suas aquisições como distintas daqueles elementos que se distinguem, de 

forma a superá-los. Em outras palavras, buscar valorizar seu conhecimento específico 

apoiando-se na defesa de que ele é melhor ou mais valioso do que o conhecimento 

predecessor e ao mesmo tempo melhor que o conhecimento científico concorrente 

(BOURDIEU, 2003). Ou seja, a luta no campo nunca é uma luta unicamente política, 

mas uma luta constante pela imposição de uma visão de ciência e que está relacionada 

ao interesse específico dos agentes.  

Aliado a isso, há a pressão externa ao campo que configuraria as demandas fora 

da lógica interna, e que conduziria, ou não, em mudanças e estratégias para lidar com 
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essas exigências. Desse modo, quanto mais um campo conseguisse refratar ou modificar 

as imposições externas, reconfigurando, por vezes, essas pressões, o campo poderia ser 

reconhecido como mais autônomo. Essa autonomia do campo se tornaria elemento 

fundamental na constituição do entendimento dos campos científicos: sociais e das 

ciências naturais, como a Física. Se o primeiro campo (ciências sociais) sofre uma 

politização de suas pesquisas, o segundo campo (ciências físicas), abarca uma demanda 

externa cada vez menor de supressão de sua lógica interna, sendo hoje, lutas travadas, 

majoritariamente, dentro do campo. 

A ideia de autonomia do campo se torna importante, pois configura uma visão 

menos ingênua acerca da existência de uma ciência pura e ao mesmo tempo desvincula 

a ideia de comunidade científica de forma a torná-la uma designação forçada do 

universo científico (BOURDIEU, 2001, p. 67). Isso confere, pois a ideia de comunidade 

como uma unidade meramente abstrata, ignorando as configurações e disposições que 

regem algumas associações de agentes ao reconhecerem uma luta que necessita de 

alianças enquanto não ignoram as posições que ocupam ou querem ocupar no campo.  

Os graus da autonomia que aparecem no campo disciplinar (Biologia, Física, 

Química, Ciências Sociais) estão relacionados aos processos de admissão nesse campo. 

Nesse sentido a autonomia conquistada historicamente, através das lutas e da 

legitimação de uma disciplina entre seus concorrentes específicos, acaba por justificar 

sua variância estrutural interna como fonte de autonomia. Isso significa que a lógica 

interna da disciplina das ciências naturais, como a Física, conquistou uma autonomia 

num processo lento. Para o autor tal início na Física pode ser  definido com o início dos 

trabalhos de Copérnico, no campo da Gravitação, e concluído, segundo Bourdieu, na 

criação das Royal Society Londrina (BOURDIEU, 2001).  

Dentre os principais elementos que constituíram essa autonomia, pode-se citar a 

matematização como fonte de convergência de vários pensamentos físicos.  

(...) com Newton (ao qual acrescentaria Leibniz) a matematização da 

Física tende progressivamente, a partir de meados do século XVIII, a 

instaurar um profundo fosso entre os profissionais e os amadores, a 

separar os insiders e os outsiders; o domínio das matemáticas 

(adquiridos na altura da formação) torna-se condição de admissão e 

reduz o número não só dos leitores mas também dos produtores 

potenciais (BOURDIEU, 2001, p. 71). 
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Bourdieu ainda aponta que as consequências inicialmente frutíferas para a 

constituição da autonomia do campo também produz fossos indesejáveis como as 

diferenças de reconhecimento social dos trabalhos de Faraday e Maxwell. Apesar de 

julgar o primeiro cientista como tão relevante quanto o segundo para o desenvolvimento 

da Física, elementos que configuram a constituição do campo autônomo promove, 

também, distorções negativas, como o afastamento daqueles agentes que devido a 

déficits associados a um tipo de capital são excluídos do campo.  

No caso de Faraday, Bourdieu nos lembra da relevância de seus experimentos 

para a aproximação entre eletricidade e magnetismo. No entanto, apesar de seu 

reconhecimento experimental, acaba por se tornar, no âmbito da matemática, um 

cientista menos reconhecido em detrimento de Maxwell. Esse fato, em especial, pode 

ser entendido pelo grande poder que a matemática ganha nos estudos que culminaram 

na física moderna. 

 Segue seu discurso apontado para outro papel da matematização, associado às 

explicações científicas, como o caso da revolução newtoniana sobre a dinâmica dos 

movimentos dos planetas e o desenvolvimento dos fluxões, mais tarde reconhecido 

como cálculo diferencial desenvolvido por Newton e Leibniz, concomitantemente. A 

explicação de Newton sobre a ação à distância substituindo a visão mecanicista, dos 

trabalhos de Descartes e Leibniz, só pode ter uma elucidação matemática devido ao 

desenvolvimento de sua equação da força gravitacional que conduziu  na terceira lei de 

Kepler. Cabe notar que Newton trabalharia com as versões geométricas dessa 

explicação, usadas pela academia, mas segundo historiadores, também o teria feito nas 

versões de seus cálculos diferenciais já desenvolvidos por ele naquele momento 

(KOYRÉ, 2006). O que isso indica, segundo a ideia da autonomia do campo, é que 

instrumentos cognitivos fortemente especializados possuem papel crucial para a 

legitimação das ações e autonomia nos campos sociais.  

Outras influências para essa autonomia do campo científico e a  matematização 

referem-se, para Bourdieu, no aspecto emprestado de Cassirer, sobre a 

dessubstanciação. Seria, para o autor, o aspecto funcional da relação estabelecida na 

física moderna, que aponta a substituição da postura aristotélica (substâncias) pelas 

relações funcionais e de manipulação dos símbolos. Essa relação implicaria para 

Bourdieu no enfraquecimento das tendências de conceber a matéria como uma 

substância substituindo-as pelas  funções de probabilidade da física quântica. 
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Apontando que esse aspecto, sob a tradição da interpretação de Bohr, evita todas as 

referências a um qualquer real, a qualquer afirmação ontológica acerca do mundo 

(BOURDIEU, 2001, p. 72). Fecharia assim um ciclo da matematização como fundante 

para a autonomia do campo da Física, evocando o distanciamento da realidade "senso 

comum" para uma visão cujas diferentes interpretações da realidade são aceitas somente 

no que tange os conhecimentos reconhecidos no âmbito do campo estruturado e 

matematizado. 

Como resultado desse complexo jogo de ações e elementos constitutivos da 

autonomia, está o fator da admissão nesse campo. Utilizando o exemplo abordado por 

Bourdieu, podemos consentir que os processos de aceite em um campo e do 

reconhecimento dos candidatos são feitos de modo a configurar a competência 

científica, como o conhecimento da matemática. Essa competência, no entanto, não se 

trata somente dos conhecimentos, mas também da incorporação adquiridos no decurso 

da trajetória no campo.  

(...) que se resumem na distinção entre o brilhantismo, o desembaraço, 

a facilidade e a correção, o laborioso, o escolar, é a relação de 

ajustamento perfeito às expectativas-imposições de um campo, que 

exige não só saberes mas uma relação com o saber capaz de fazer 

esquecer que o saber teve de ser adquirido, aprendido ou de atestar 

que o saber está tão perfeitamente dominado que se tornou 

automatismo natural (por oposição às competências livrescas do 

estudioso com a cabeça cheia de fórmulas que não sabe utilizar face a 

um problema real) (BOURDIEU, 2001, p. 75). 

Desse modo quanto mais heterônomo for um campo a concorrência entre os 

sujeitos que dela participam podem tornar lícitas ações não científicas, enquanto, na 

autonomia do campo essas ações se dariam de forma que as censuras e intervenções 

seriam  mais científicas que sociais (BOURDIEU, 2003, p. 32). Essas lutas são, assim, 

somente possíveis na medida em que as pressões externas não tenham força dentro do 

campo científico, apoiadas na certeza de que a lógica interna se estrutura nas condições 

legítimas do conhecimento puro. 

Mas o que faz a especificidade do campo científico é aquilo sobre o 

que os concorrentes estão de acordo acerca dos princípios de 

verificação da conformidade ao "real", acerca dos métodos comuns de 

validação de teses e hipóteses, logo sobre o contrato tácito, 
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inseparavelmente político e cognitivo, que funda e rege o trabalho de 

objetivação (BOURDIEU, 2003, p. 33). 

Nesse caso, o próprio laboratório é um campo (ou subcampo) que segundo 

Bourdieu, pode ser definido em uma posição peculiar na estrutura disciplinar e dispõe 

de autonomia suficiente para se configurar como um espaço de produção do 

conhecimento e da produção de duas variantes do capital: científica e administrativa 

(BOURDIEU, 2001).  Não se pode esquecer, portanto, que o laboratório científico 

possui papel fundamental na conservação ou subversão do campo científico, visto que 

nele se configuram as práticas científicas e que apresentam de modo mais direto, as 

relações sociais estabelecidas nesse processo.  

1.1.3. Capitais cultural, social e científico. 
 

O capital pode ser compreendido, na obra de Pierre Bourdieu, como uma 

propriedade cuja percepção e valorização dos agentes sociais só são efetivadas quando 

estes podem entendê-la enquanto instrumento de troca simbólica. Esse capital pode ser 

do tipo cultural, econômico, científico, social e são percebidos quando assumem um 

papel de classificação na estrutura social. Desse modo, eles servem para conduzir a 

regras de diferenciação como rico/pobre, culto/inculto, vulgar/chique, 

interessante/aborrecedor (BOURDIEU, 1996). 

Nesse sentido, ele é parte dos processos de inculcação ou reconhecimento das 

hierarquias que envolvem as estruturas de classificação e divisão e que conduzem a um 

conjunto de distribuições abstratas e concretas de valorização cultural, social e 

econômica. Dessa maneira, o reconhecimento da posse ou da não posse desses capitais é 

relevante para os processos de legitimação das condições sociais e culturais que 

envolvem essas relações, de modo que, o capital simbólico é um capital com base 

cognitiva, apoiado sobre o conhecimento e o reconhecimento (BOURDIEU, 1996, p. 

150).  

O capital social está associado ao conjunto de relações duráveis que possibilitam 

aos seus agentes trocas e reconhecimentos associados a um grupo. A formação desses 

grupos se dá pela homogeneidade dos bens simbólicos e materiais que o definem e sua 

vinculação, no entanto, também deve ser formada ao passo que possibilite ligações 

permanentes e úteis aos agentes dessas relações. Desse modo, os lucros que o 
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pertencimento a um grupo proporciona estão na base da solidariedade que os torna 

possível (BOURDIEU, 2012, p. 67). 

Para Bourdieu, essa rede de relações não pode ser considerada um dado natural e 

social visto que não é imposto pela dimensão institucional das relações (família, clubes 

seletos, maçonarias), mas pelo esforço de manutenção constante dessas relações de 

modo que sejam duráveis e úteis.  

Em outras palavras, a rede de ligações é o produto de estratégias de 

investimento social consciente e inconsciente orientadas para a 

instituição ou a reprodução de relações sociais diretamente utilizáveis, 

a curto ou longo prazo, isto é, orientadas para a transformação de 

relações contingentes, como as relações de vizinhanças, de trabalho ou 

mesmo de parentesco, em relações, ao mesmo tempo, necessárias e 

eletivas, que implicam obrigações duráveis subjetivamente sentidas 

(BOURDIEU, 2012, p. 68) 

O capital social, portanto, nos mostra que as relações de reconhecimento dentro 

de um grupo deve se aparentar rentável àqueles que, ao passo que se esforçam pela 

manutenção ou instauração, podem garantir lucros à base das trocas simbólicas. Outro 

capital pensado por Bourdieu para tentar compreender a desigualdade de desempenho 

escolar das crianças, mais especificamente, de classes sociais desfavorecidas, foi 

associado à cultura. O capital cultural nasce em detrimento de duas percepções bastante 

difundidas em relação ao fracasso nas instituições escolares: a ideia de dom e de capital 

humano da teoria economicista. 

A relação com o dom ou aptidão natural, apontada pelo autor nos estudos 

dedicados ao sistema de ensino francês, acabaram, em função do "sucesso" dos 

estudantes das classes superiores, por introduzir uma reflexão sobre os diferentes 

processos de avaliação que suportariam, dentro de sua seleção, um viés social 

dissimulado (BOURDIEU e SAINT-MARTIN, 2012). Ao mesmo tempo, Bourdieu 

percebe que a relação estabelecida pelos economistas acerca dos investimentos na 

educação e as taxas de lucro, que assegurariam os benefícios econômicos, acabam por 

assegurar uma visão "igualitária" da educação e suprimindo o debate acerca das 

estruturas de chances para os estudantes.  

Os resultados desse tipo de estratégia, para o autor, proporia um investimento 

escolar cuja única solução seria o valor monetário, deixando de compreender aspectos 
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implícitos, mas determinante socialmente dos investimentos educativos, a saber, a 

transmissão doméstica do capital cultural (BOURDIEU, 2012, p. 73). O capital cultural 

seria, portanto, um conjunto marcado de aprendizagens inicialmente adquiridas no seio 

familiar, mas acumulada ao longo da trajetória histórica, cuja finalidade é propiciar 

recompensas para aqueles que a detêm como: o manejo da língua culta e a relação com 

a entrada em uma instituição de ensino superior (NOGUEIRA e NOGUEIRA, 2004). 

Existe para Bourdieu três estados do capital cultural: incorporado, objetivado e o 

institucionalizado. O capital cultural incorporado estaria associado a um investimento 

de inculcação e acumulação ligada ao corpo daquele que investe, ou seja, associado ao 

habitus. Seria, portanto, as maneiras mais reconhecidas de se portar, que são adquiridas 

de maneira dissimulada ou inconsciente.  

O capital cultural é um ter que se tornou ser, uma propriedade que se 

fez corpo e tornou-se parte integrante da "pessoa", um habitus. Aquele 

que o possui "pagou com sua própria pessoa" e com aquilo que tem de 

mais pessoal, seu tempo. Esse capital "pessoal" não pode ser 

transmitido instantaneamente por doação ou transmissão hereditária, 

por compra ou troca (BOURDIEU, 2012, p. 75). 

Dentre todos os capitais é o que representa um nível de aquisição dissimulada 

mais elevada do que a aquisição de capital econômico, visto que traz consigo um grau 

da raridade àquele que o detém e, portanto, não pode ser reconhecido explicitamente a 

partir dos interesses monetários a ele associado.  

O capital cultural no estado objetivado refere-se à aquisição de bens culturais 

materiais (livros, obras de artes, pinturas) e ao contrário do estado incorporado pode ser 

transmitido de maneira simples para os detentores de "direito". Desse modo para obter 

esse tipo de capital basta que o agente tenha capital econômico e assim, apropriar-se dos 

instrumentos materiais necessários para o acúmulo desse tipo de capital cultural. 

No entanto, para a posse legítima de máquina (tipo capital cultural objetivado), 

por exemplo, é necessário que haja um capital incorporado que possibilite o manuseio 

do instrumento, mesmo que seja feito por procuração. Desse modo, aqueles que tiram 

proveito de seu conhecimento (capital incorporado) para vendê-los aos detentores da 

máquina podem-se reconhecê-los como dominados, ao mesmo tempo, caso se defenda 

que eles tiram proveito de seu capital incorporado então, Bourdieu (2012) aponta, que é 

necessário entendê-los como dominantes.  
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O último estado de capital cultural é o institucionalizado e aparece, em grande 

parte, na forma do diploma. Esse tipo de capital confere àquele que o detém um 

certificado  que garante juridicamente ao seu portador um valor cultural. Essa forma da 

capital possui explicitamente, adicionado ao capital social, a possibilidade de converte-

se em capital econômico e vice-versa. 

Produto da conversão de capital econômico em capital cultural, ele 

estabelece o valor, no plano do capital cultural, do detentor de 

determinado diploma em relação aos outros detentores de diplomas e, 

inseparavelmente, o valor em dinheiro pelo qual pode ser trocado no 

mercado de trabalho (BOURDIEU, 2012, p. 79). 

Os capitais culturais, portanto, aportaram na sociologia bourdieusiana de forma a 

compreender os processos implícitos pelos quais se transmitiam determinados valores e 

como esses elementos, dissimulados nos processos de socialização cotidiana, acabam 

por ser renegados em prol dos discursos dogmatizados do dom. Dentre esses capitais, 

sem dúvida, o estado incorporado representa de forma bastante significativa essa 

postura. Nesse sentido, não é com surpresa que Bourdieu (2003) também o define como 

um dos estados do capital científico. 

Bourdieu (2003) aponta que a autoridade científica é um tipo de capital capaz de 

ser acumulado pelos agentes ao longo das trajetórias de lutas no campo. Esse capital 

científico pode ser compreendido como um tipo de capital de autoridade, outorgado 

pelos pares concorrentes pelo seu valor distintivo e sua originalidade. O sentido desse 

acúmulo está relacionado ao "fazer o nome" e que o transforma em marca que o 

distingue dos outros.  

Desse modo, o capital científico é uma espécie de capital que é fundante no 

conhecimento e no reconhecimento dos pares. Bourdieu aponta a existência de duas 

espécies:  uma associada ao poder temporal, relacionada aos poderes políticos ou cargos 

institucionais, e outra ao tipo de poder científico que repousa no reconhecimento dos 

pares e nas frações mais consagradas entre eles (BOURDIEU, 2003, p. 35). 

O acúmulo desses tipos de capitais científicos é dado de formas diferentes.  

Enquanto o capital institucionalizado adquire-se por estratégias políticas, como: 

participação em bancas, palestras, comissões, organização de eventos, ou qualquer outra 

atividade científica que possa dar visibilidade ao seu portador; a acumulação do capital 

científico "puro" está relacionada às contribuições científicas, descobertas e estudos que 
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contribuam para o progresso do conhecimento da ciência. Os processos de transmissão 

desses capitais também são distintos, segundo Bourdieu. Enquanto o primeiro é mais 

fácil de ser transmitidos através de "pré-ajustes" para cooptação de determinado 

candidato em concurso ou a perpetuação de cargos burocráticos de poder, no caso do 

capital científico "puro" essa transmissão é mais difícil, pois requer um longo e lento 

processo de formação e colaboração. 

A acumulação desses dois tipos de capitais por um cientista é inviável, visto que 

o dispêndio para uma única aquisição pode levar um período de quase uma trajetória 

acadêmica, ao passo que aqueles que procuram ambos acabam por obter uma posição 

frágil e de baixo crédito político e científico. Visto que não conseguirão, segundo o 

autor, dedicação capaz de obter sucesso em ambas as aquisições. 

Se ocorre que a acumulação de um forte crédito científico (junto aos 

pares) favorece de modo contínuo, e em geral, tardiamente (quer 

dizer, quando já é tarde demais), a obtenção dos poderes econômicos e 

políticos (da parte dos poderes administrativos, políticos etc.), a 

conversão do capital político (específico) em poder científico é 

(infelizmente!) mais fácil e mais rápida (...) (BOURDIEU, 2003, p. 

39). 

Se a princípio tudo levaria a crer na existência desses dois capitais seria 

importante segundo essas divisões de poderes, de modo que aqueles menos propensos 

as negociações políticas ou predisposições midiáticas teriam como consolo suas 

pesquisas, é necessário lembrar que as políticas funcionais para o progresso da ciência 

impõe uma tecnocracia das pesquisas científicas por pesquisadores que não, são, 

necessariamente, os melhores do ponto de vista dos critérios científicos (BOURDIEU, 

2003, p. 40). 

Nesse sentido, ao passo que um campo é mais autônomo em relação às pressões 

externas, ele passa a ser menos influenciável as sanções dos capitais temporais e fica 

menos exposto aos ditames políticos externos os critérios científicos. Assim, quanto 

mais autônomo se torna um campo, mais inverso fica a relação entre capitais temporais 

e os puros, de forma que, em um determinado momento há uma inversão desses capitais 

(BOURDIEU, 2003; BOURDIEU, 2001), ou seja, o capital científico puro torna-se 

instrumento tão importante para a manutenção da estrutura do campo quanto o capital 

político. 
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Essa forma de encarar os capitais envolvidos no campo pode possibilitar 

entender os sentidos de cada sujeito e suas formas de atuação e de tomada de posição 

dentro do campo científico. 

Entre o espaço das posições e a espaço das tomadas de posição não há 

uma relação de reflexo mecânico: o espaço das posições só atua de 

algum modo sobre as tomadas de posição por intermédio dos habitus 

dos agentes que apreendem este espaço, a sua posição nesse espaço e 

a percepção que os outros agentes envolvidos nesse espaço têm de 

todo ou de parte do espaço. O espaço das posições, quando percebido 

através de um habitus adaptado (competente, dotado do sentido do 

jogo), funciona como um espaço de possíveis, das formas possíveis de 

fazer ciência, entre as quais se pode fazer uma escolha; cada um dos 

agentes envolvidos no campo tem uma percepção prática das 

diferentes realizações da ciência, que funciona como uma 

problemática (BOURDIEU, 2001, p. 85-86). 

Em suma, o sentido do jogo e as formas de jogar o jogo são frutos de um 

processo social e de inculcação voltados às relações que estabelecemos com o mundo. 

No campo da ciência, ressalta-se aqui o papel significativo da formação de uma 

autoridade científica como um processo duradouro iniciado ainda nas escolas através da 

disciplina de Física até as cartas de recomendações e o acesso aos programas de pós-

graduação. Submetendo os cientistas ou futuros candidatos a constantes avaliações e 

classificações ao longo de toda a trajetória no campo (BOURDIEU, 2003). 

Finalizando o capítulo 

Buscou-se nesse capítulo debater a teoria sociológica de Pierre Bourdieu de 

modo a indicar na leitura que prossegue a perspectiva intelectual que permeia as ideias 

do projeto. Para isso, se optou por dividir o capítulo a partir dos três pilares da teoria 

bourdieusiana: habitus, campo e capital; dando ênfase aos estudos dedicados ao tema 

científico. Dentre os diferentes aspectos tratados pode-se reconhecer aqui e, no decorrer 

do trabalho desenvolvido na tese, que as lutas e percepções do campo científico tratadas 

pelo autor são importantes indicadores da necessidade de desvelamento dos discursos 

dos cientistas.  

O prosseguimento do trabalho tratará da relação fronteiriça que se irá defender 

nesse projeto, associado, nesse primeiro momento, ao conceito nascente na 
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antropologia. O que se propõe é reconhecer a divulgação científica como uma ação 

social criada da aproximação entre dois campos, aos moldes do que se entende por 

campo na teoria de Bourdieu. A significância de tal proposta reside no desejo pela fuga 

aos moldes tradicionais de compreender a divulgação enquanto conjunto de atividades 

ou conceitos epistêmicos, em alguns casos, distanciados da realidade. 

A construção do conjunto teórico que se propõe no próximo capítulo busca 

dialogar com os dados analisados, que serão apresentados futuramente, tratando da 

fronteira enquanto um lugar que é passível das lutas e desejos de seus agentes, mas, ao 

mesmo tempo, evoca um tipo de distanciamento dos agentes sociais cujos capitais 

trazidos de seu espaço de lutas possuem  diferentes valores. 

Questiona-se, portanto, nesse momento da tese, em que medida os cientistas ao 

dialogarem com o público acabam por se distanciarem do campo científico e, no 

entanto, levam consigo as demandas de seu espaço social? Em que medida esses 

cientistas estão tratando as ações de divulgação como ações do campo científico ou 

escolar? O que está sendo construído no encontro entre os mundos científico e escolar? 

 

  



 67 

 

Capítulo  2: A divulgação científica e as fronteiras sociológicas 
 

 
O que a fronteira exprime é: existe um outro. 

Karl Jaspers 
 

 

Todo trabalho de divulgação científica se depara com um desafio dos mais 

primordiais de toda pesquisa acadêmica: o que se entende por divulgação científica. 

Essa demanda em geral torna o debate difuso, perdem-se em entendimentos que variam 

entre metodologias, ações, perspectivas e objetivos ao aproximar a ciência do público 

leigo ou especialista.  

Nenhuma resposta parece ser suficiente para satisfazer a complexidade e 

enormidade de sentidos que fazem parte de todo o trabalho envolto na divulgação 

científica. Em 1988, Jean-Claude Beaune comentaria em um de seus textos que não 

existiria possibilidade de definir a divulgação científica devido sua característica de 

abarcar atividades e objetivos que emergem de diferentes práticas. O que se poderia 

defender, segundo ele, são as perspectivas filosóficas, sociológicas e históricas que cada 

teórico ou prático poderia entender ao implementar em suas ações do cotidiano 

profissional (cientista, divulgador, jornalista etc.) tais olhares.  

A divulgação, portanto, seria um tipo de florescimento do esforço filosófico, da 

ação sociológica ou de produção histórica dependente dos sujeitos que a compõe. Em 

detrimento de ajudar a divergir em um entendimento do que seria divulgar, Beaune abre 

o leque para uma divulgação diversa e flutuante, pairando em diferentes áreas e sem 

uma estrutura que pudesse consolidar sua construção teórica e que se pode reconhecer, 

hoje, como um espaço intelectual relativamente autônomo no que se refere a pesquisa 

acadêmica. 

Jacobi e Schiele (1988) afirmariam que a ausência de definição para o termo da 

divulgação científica estaria no domínio individual dos agentes e como eles ganham 

sentidos nos estudos sobre o tema. Enquanto o pesquisador vê na divulgação científica 

um objeto de análise, o divulgador o reconhece como prática vivenciada. Desse modo, a 

visão e a percepção dos discursos produzidos não são de mesma natureza e acaba, como 

aponta Beaune (1988), sendo um lugar sem objetivos explícitos ou de pensamentos 

congregados entre seus agentes.  

Roqueplo enfrenta o problema de compreender a divulgação científica 

debatendo a inconsistência nos discursos que procuram encontrar uma associação entre 
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campos pedagógicos, científico e da divulgação científica (JACOBI e SCHIELE, 1988).  

Em geral, para o autor, esse tipo de associação gera uma dicotomia dos sentidos e 

aponta esforços para concepções distorcidas do que fazer, pensar e debater a ciência e 

seus conhecimentos. Roqueplo é mais ousado que Beaune, pois aponta de modo sutil a 

luta dos diferentes agentes sociais concorrentes na prática da divulgação científica 

gerando um debate para deslegitimar o discurso do outro.  

O equívoco de Roqueplo está na fundamentação dos campos para o 

entendimento da divulgação, esquecendo que a DC não nasce no cerne de nenhum 

desses campos. O hibridismo da divulgação é o que a define enquanto espaço 

privilegiado de criação e que não pode estar estruturado em nenhum campo científico 

ou pedagógico. Ainda, encontrar uma associação da divulgação científica enquanto 

campo, no sentido da teoria de campos de Bourdieu,  requer mais do que a divulgação 

se apresenta atualmente. Requer, por exemplo, compreendê-la enquanto espaço social 

autônomo, dependente somente de seus agentes, ignorando a produção intelectual do 

campo científico e constituindo-se unicamente do reconhecimento de seus pares para 

existir. Esses aspectos parecem estar longe de subsidiar adeptos de que a divulgação 

científica poderia ser campo. 

Do ponto de vista das ações sociais, indícios de como se constituí a divulgação 

científica, especificamente, seus agentes e objetivos, aparece em trabalhos que buscam 

tratar de estado da arte.  Esses estudos trazem diferentes perspectivas de como está 

sendo debatida a divulgação científica no âmbito das intencionalidades escolares 

(FERREIRA e QUEIROZ, 2012) e na pesquisa acadêmica (NASCIMENTO e 

REZENDE, 2010). 

Em geral esses trabalhos apontam que as discussões centralizam-se no uso das 

produções da divulgação (textos, vídeos, sites) como instrumentos para formação 

científica do público escolar ou do público leigo (FERREIRA e QUEIROZ, 2012). 

Quando se observa a pesquisa acadêmica o debate torna-se mais específico, 

demonstrando a dificuldade de tratar um referencial teórico de modo mais explícito nas 

produções científicas e o baixo número de doutorados que se debruçam sobre temas de 

divulgação científica no Brasil (NASCIMENTO e REZENDE, 2010). 

A partir de tal diversidade, propõe-se nessa tese abordar uma perspectiva de 

entendimento da divulgação científica cujo intuito seja clarificar seu viés híbrido e, ao 

mesmo tempo, de trabalho criativo que emerge dos diferentes campos sociais que a 
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compõe. Buscará se defender que o entendimento da divulgação científica pode ser 

tratado a partir do conceito de fronteira em uma perspectiva antropológica e sociológica.  

A fronteira permitirá enfrentar a divulgação científica enquanto espaço de 

encontro entre dois mundos. Entendendo para além dos produtos, o sentido dos 

discursos produzidos e a existência de diferentes objetivos que nascem da aproximação 

de diferentes culturas. Pretende-se apresentar uma divulgação científica que possibilite 

reconhecer os atores e sentidos atribuídos às ações estudadas e compreender problemas 

intrínsecos as pesquisas acadêmicas como apontadas por Nascimento e Rezende (2010).  

Subsidiado pelos três modelos de fronteira: fronteira que separa, fronteira como 

frente e fronteira que une (ÁGUAS, 2013); espera-se subsidiar uma análise das 

diferentes perspectivas que surgem do encontro de distintos campos sociais, tratando a  

fronteira como o lugar de encontros e desencontros. Analisaremos nesse capítulo essa 

fronteira a partir do encontro da ciência com outras áreas associadas a educação. 

 

2.1. A fronteira entre campos 
 

Ao falar sobre fronteira destina-se parte do debate ao conceito de cultura. Isto, 

pois são conceitos que nascem e dependem de sua existência na relação intrínseca entre 

eles. A cultura é o que define, em termos superficiais, os diferentes instrumentos 

externos que podem influenciar os cognitivos, que por sua vez, permitem-nos ser e ver 

no mundo. Portanto, se a fronteira existe para delimitar e reconhecer as diferenças parte-

se, então, de tal distinção para constituir a identidade dos sujeitos. Consequentemente, 

entender cultura e fronteira torna-se inevitável (RIBEIRO, 2005). 

Stuart Hall trataria esse tema encontrando na descentralização uma resposta para 

a constituição das identidades. Permeados pela diversidade do mundo social, imersos 

nas mais distintas formas de ver e viver o mundo, as identidades se formam como 

instrumentos complexos, constituídos na dessemelhança, onde os diferentes, juntos, 

transformam em outro, novo (HALL, 2001).  

Esse espaço criativo, instituído por diferentes modos de pensar foi chamado por 

alguns de fronteiras. O conceito inicialmente tratado no âmbito da geografia e 

antropologia, como marca territorial, limite geográfico, ganhou outros sentidos ao passo 

que a demarcação espacial não poderia representar a condição da transformação que 

emerge desse encontro com o outro (MARTINS, 1996). O encontro com a outra cultura, 
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as lutas e a imposição dos dominantes pode ser pensado no âmbito da fronteira. A 

sociologia trata esse pensamento como nascente na aproximação e não para além das 

fronteiras. Ele se articula na junção e não no movimento de transpor (MARTINS, 

2001). 

Martins (1996) a interpreta como o lugar da alteridade, onde a realidade surgida 

no conflito permite, na fronteira, reconhecer o outro, descobrir o outro e a si mesmo.  

 

A fronteira só deixa de existir quando o conflito desaparece, quando 

os tempos se fundem, quando a alteridade original e mortal dá lugar à 

alteridade política, quando o outro se torna a parte antagônica de nós. 

Quando a História passa a ser a nossa História, a História da nossa 

diversidade e pluralidade, e nós já não somos nós mesmos porque 

somos antropofagicamente nós e o outro que devoramos e nos 

devorou (MARTINS, 1996, p. 27) 

 

Para Martins (2001) para além de o pensamento crítico surgir na fronteira, é 

preciso reconhecer que ele exerce-se na negociação, na mobilidade constante de 

reconfigurar a fronteira a partir das pertinências do diálogo e das imposições. É, 

portanto, preciso evitar a tendência de compreender a fronteira como linha que separa, 

evitando qualquer tipo de mediação. É preciso entender aqui esse lugar como espaço de 

encontro e partilha (RIBEIRO, 2005). 

Não requer, contudo, que se ignorem os limites desse entendimento, que se 

transfigurem os problemas existentes das relações sociais reais, das imposições e lutas 

de poder que geram a violência e a exclusão.  

 

Conceitos como os de identidade diaspórica, hibridação, mestiçagem, 

não dispensam, assim, uma especificação das tensões que lhes são 

inerentes de modo mais aprofundado do que muitas vezes é o caso nos 

usos mais marcadamente eufóricos desses conceitos (RIBEIRO, 2005, 

p. 484) 

 

Na tentativa de clarificar as ideias de fronteiras, Águas (2013) debate três 

modelos que a autora não reconhece como excludentes. A fronteira que separa 

representa as abordagens que se instituem delimitações dos espaços, simbólicos ou 

geográficas, demarcando as identidades a partir dos territórios.  
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A fronteira como frente representa as abordagens associadas ao front, ao avançar 

para ganhar territórios. Ao contrário do primeiro modelo que é fixo, esse, possui o 

movimento da fronteira como constante distanciar do centro. Sua fluidez, portanto, é 

marcada pela criatividade e também por relações desiguais e pelo poder sem limites 

(ÁGUAS, 2013, p. 3). 

A fronteira que une revela o lugar do encontro e da negociação. Ela não é linear 

como a fronteira que separa e nem avança como a fronteira como frente.  

 

Esta fronteira pode surgir e desaparecer, mudar de forma, e tem na 

fluidez uma das suas principais características. Nesse sentido, o 

aquém da fronteira é um espaço ocupado, bem como o além da 

fronteira. E é na fronteira que esses mundos se encontram (ÁGUAS, 

2013, p. 3). 

 

Reconhece-se a fronteira que une um deslocamento dos focos centrais, das 

determinações e imposições dos campos para encontrar na margem o espaço do diálogo. 

Não deixa aqui de ser uma crítica às posições teóricas centradas unicamente nas lutas 

desiguais de poder no campo, deslocando, para as atividades marginais o foco do 

debate. O lugar na fronteira, portanto, movimenta os sujeitos de suas posições ordinárias 

do campo, do reconhecimento no seu espaço social, de sua vanguarda e lutas enraizadas 

para transformar o diálogo ações de desafio e criação. Constituídos da dúvida e da 

negociação em prol da elaboração do novo e do entendimento do outro (ÁGUAS, 

2013). 

Lopes (1998) vai mais longe à crítica defendendo a fruição cultural e a troca dos 

bens simbólicos fortemente relacionados aos estilos de vidas e não às posições sociais. 

Sua crítica a teoria de campos de Pierre Bourdieu retoma a discussão sobre a relevância 

do papel social sobre o poder simbólico. Defende as hierarquias sociais como 

estruturante dos consumos culturais e nas relações de poder, mas defende, outrora, que a 

aquisição do capital cultural é plural e que possui contornos efêmeros e flutuantes na 

formação dos gostos (LOPES, 1998). 

É importante salientar que se entende a fronteira como espaço de articulação, 

engajamento e negociação em constante movimento e que guarda em si a historicidade 

como o lugar da reflexão. Nesse aspecto, a luta não perde seu sentido primordial, mas 

constitui uma trajetória possível de desvencilhar as amarras culturais conflituosas, 
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gerando, portanto, outros modos sociais de atuação, como, por exemplo, a constituição 

de um subcampo ou de um novo campo social. 

De modo a operar com os conceitos se propõe nas próximas subseções trazer 

uma discussão sobre os principais debates que emergem dos artigos sobre divulgação 

científica. Essa análise foi produzida a partir de diferentes periódicos cuja temática da 

divulgação possui espaço de diálogo com revistas educacionais em ensino de ciências, 

revista de estudos sociológicos, revistas de comunicação e informação midiática.  

Opta-se por trazer dos dados instrumentos reflexivos para, na última seção, 

discutir a fronteira como o lugar da divulgação científica e enquanto espaço privilegiado 

de criação dos modos de ação, participação e reflexão tanto do ponto de vista reflexivo 

como na prática. 

2.1.1. O encontro entre a ciência e a sociologia  
 

A primeira possível fronteira instituída ao deparar-se com os trabalhos 

publicados em periódicos refere-se ao encontro do campo científico com o campo social 

mais amplo, inerente aos diferentes campos que o permeiam. A proposta  a tal 

perspectiva está relacionada a possibilidade de abranger diferentes olhares e 

aproximações que geram a diversidade de trabalhos em divulgação científica. 

O campo científico já tratado aproxima-se das outras esferas sociais (mídia, 

público leigo, escritores, cinema etc.) a partir de uma tentativa de diálogo construída 

pela atuação dos agentes em seus campos de origem. Ainda que imersos no espaço 

social que cerceia as atividades de cada agente, estes, por sua vez, perpassam diferentes 

posições nos diversos campos. Ou seja, os agentes possuem diferentes posições de 

poder no campo e consequentes ações conforme suas aquisições devido a trajetória 

histórica (campo religioso, campo associado a sua profissão etc.), operando assim nos 

modos como estão sendo negociadas, percebidas e tratadas as atividades de divulgação 

no contexto de seu campo de origem. 

Da fronteira entre a ciência e as questões sociológicas nasce a divulgação 

científica preocupada com os diferentes aspectos sociais envoltos na ação de divulgar. 

As influências no pensamento coletivo, a percepção pública e o interesse pela ciência 

são alguns dos objetivos da junção entre sociologia e ciência na divulgação científica. 

Surge dessa articulação a necessidade de construir parcerias entre os diferentes atores 

sociais para a elaboração de produtos da divulgação e que sejam ao mesmo tempo 

complexos e acessíveis ao público. Complexos no sentido dos graus de aprofundamento 
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sobre o saber científico e, acessíveis, na utilização de normas e técnicas para a 

clarificação dos discursos.  Em particular esses discursos remontam para a defesa pela 

formação científica da sociedade (CARNEIRO e TONIOLO, 2012; ROTHBERG e 

BERBEL, 2010) e reconhecem na divulgação científica um instrumento relevante de 

ação social. 

Aparece, também, nesses estudos, a ideia da concepção líquida do conhecimento 

sociológico que é transportado para o entendimento da divulgação. Isso se revela nos 

discursos que estão associados ao papel social adquirido pelos agentes ao ter acesso ao 

conhecimento proveniente da divulgação científica. O saber provindo desse espaço 

transforma a maneira como os indivíduos concedem o mundo e o transformam. Nesse 

sentido a aproximação entre o conhecimento sociológico e a construção da divulgação 

científica poderia ser instrumento do desvelamento das condições humanas e, portanto, 

esse saber adquirido desta interação poderia se tornar parte de uma sociedade 

democrática e emancipadora (ABREU, 2012). 

 A partir da concepção de Zygmunt Baulman, Abreu (2012) considera que 

compreender a sociologia (líquida) permitiria reconhecer as aflições subjetivas e cujos 

motivos sociais as determinam e, desse modo, a divulgação também possuiria os mesmo 

propósitos como empreendimento social. A sociologia da modernidade líquida teria 

uma relação com a aquisição intelectual que a divulgação científica promoveria na 

atualidade (ABREU, 2012).  

Outro espaço de análise na fronteira é o campo científico enquanto lugar das 

relações sociais. Existem estudos que priorizam a compreensão do papel da divulgação 

científica no campo científico. Reconhece-se que a comunicação científica é um espaço 

de interlocução de especialistas para especialistas e que gera produtos específicos dessa 

prática como: artigos, trabalhos, congressos, revues, handbooks etc. Esse tipo de 

atividade é importante, pois os autores defendem que com o grau de especialização da 

ciência muitos cientistas acabam sendo distanciados dos avanços de determinadas áreas  

devido a especialização do saber que se altamente específico (BUENO, 2010; 

ALBAGLI, 1996). 

Alguns autores reconhece essa última finalidade como parte da divulgação 

científica e outros a reconhece no âmbito específico da comunicação e apontam para o 

nível intelectual elevado desses interlocutores que geraria um tipo de interação que 

"pula" certas etapas da divulgação como aquela destinada a um público leigo (BUENO, 
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2010). Ainda que ela não seja uma fronteira com a sociedade, requer pensar que o 

entendimento das relações sociais está imerso na concepção da divulgação como 

empreendimento social. 

Nessa perspectiva, a compreensão da comunicação científica estaria associada a 

sua finalidade enquanto instrumento de trabalho do divulgador. A partir desses produtos 

da comunicação científica os jornalistas e mediadores teriam acesso às produções e 

assuntos do mundo científico (OLIVEIRA e QUEIROZ, 2007). Nesse sentido, a 

comunicação é entendida como uma prática do mundo científico e que gera produtos 

que são destinados aos pares. Esses pares são especialistas e possuem um grau elevado 

de conhecimento. Dos produtos pode-se gerar o elo com a divulgação científica através 

da utilização e estudos desse material pelos divulgadores. Em geral, nesse tipo de 

entendimento da comunicação científica não existe os mediadores enquanto sujeitos, 

pois os produtores da ciência são também os sujeitos do discurso. A construção social 

da divulgação e o papel social dos agentes são os principais interesses dessa junção 

ciência e sociologia. 

Na linha dos trabalhos sobre percepção pública da ciência se analisa as 

concepções sobre a temática que são apresentadas ao público. Há uma parcela de artigos 

voltados para a divulgação de concepções sobre ciência e tecnologia pela mídia e 

debate-se como a temática científica pode ser compreendida por diferentes públicos e 

profissões (CASTRILLÓN, HERMELIN e BUSTOS, 2011; GARCÍA, 2007). 

Temas sobre a sociedade e a ciência associada à divulgação científica aparecem 

em debates teóricos que priorizam as relações e engajamentos nas ações de DC de seus 

atores sociais (cientistas, divulgadores, editores, jornalistas, escritores). Existem 

trabalhos que conduzem a uma reflexão sobre o papel social dos cientistas e da 

necessidade de interação em escala mais ampla para a promoção da literacia científica e 

a preservação da uma ação social mais engajada desses profissionais (GILBERT, 2008; 

CASTIEL, 1998; SOUZA e CAITITÉ, 2010). 

A procura por desvelar as ações de divulgar dos cientistas também encontra na 

sociologia um modo de compreender "o que" e "como" surge a divulgação científica 

(JACOBI e SCHIELE, 1988; JACOBI, 1999). Jacobi e Schiele (1988) apresentam um 

conjunto de instrumentos teóricos para o desvelamento das ações da divulgação.  
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O debate centra-se na concepção do paradigma do "3º homem" conforme já 

tratado no início do trabalho. Esse paradigma da divulgação científica, segundo Jacobi e 

Schiele (1988) reconhecia que o saber científico tinha um caminho de difusão que 

trilhava das classes superiores para as classes mais baixas. O embrião dessa dissociação 

estava caracterizado pelo conhecimento científico (das classes altas) e o conhecimento 

comum (das classes baixas) e que Gaston Bachelard trataria a partir da ruptura 

epistemológica (JACOBI e SCHIELE, 1988). Isso significava que havia uma leitura 

sociológica do conhecimento científico onde essa relação bachelardiana ganharia um 

status de diferenciação de classes.  

Para Jacobi e Schiele (1988) essas dissociações faziam parte das marcas das 

relações sociais de apropriação dos saberes. Para os divulgadores o sentido de seu 

trabalho era ser o elo entre esses dois mundos e romper com os problemas que 

permeavam o paradigma do 3º homem.  Assim como a sociedade criou sujeitos que não 

possui interesse em fazer uma ginástica intelectual para entender sobre ciência de 

maneira estão mais preocupados com os prazeres mais imediatos do consumo dos 

objetos do que buscar saber os processos de sua produção. O 3º homem seria o 

representante da difícil tarefa de levar cultura científica nesse ambiente embebido de 

"alienação cultural". Seria um artesão do diálogo entre criador (cientistas) e o 

consumidor (público), ou seja, o remediador do mal da cultura. Esse 3º homem seria, 

portanto, o divulgador técnico e social que repousa no postulado do ofício do "tradutor 

da ciência" (JACOBI & SCHIELE, 1988). 

Na análise desses autores essa concepção naufraga, pois o contato com a cultura 

(definida como legítima) não corresponde a uma interiorização, mas a uma disposição 

de classe (BOURDIEU & DARBEL, 1969 apud JACOBI & SCHIELE, 1988). A 

tradução da ciência se mostra uma impossibilidade fundada nas estruturas sociais e na 

desigualdade de distribuição do capital cultural.  

Ainda na linha dos estudos de Pierre Bourdieu, encontram-se debates sobre as 

apropriações de teoria de campos como o entendimento das ações de cientistas, 

divulgadores, jornalistas e leigos no processo de compreensão da divulgação científica 

como empreendimento social.  Foi a partir dessas perspectivas de saber mais sobre 

como se configura o ato de divulgar que Machado e Conde (1988, 1989)iniciaram um 

estudo sociológico da divulgação científica. Utilizando como referencial teórico Pierre 

Bourdieu, propuseram uma discussão sobre o reconhecimento da divulgação como 
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campo em Portugal, aportando diferentes atores sociais como: cientistas, divulgadores, 

jornalista e  editores. Desse projeto, o que se pode compreender foi a necessária divisão 

entre campo científico e campo da divulgação científica, recolocando interesses e 

sentidos diferentes entre seus atores sociais.  

Nesse trabalho, os autores propõe reconhecer a configuração do campo da 

divulgação científica em detrimento do campo científico, de modo que se poderia 

introduzir atores diferentes dos cientistas na produção de materiais em jornais e revistas 

especializadas. Assim, para os autores: 

(...) à conceituação da divulgação científica como um campo 

específico de práticas sociais (foram) configurados por três tipos 

principais de lugares: a comunidade científica, considerando aí quer os 

cientistas tomados na diversidade das suas inserções disciplinares; os 

media, onde jornalista exercem atividades de DC com um grau mais 

ou menos acentuado de especialização profissional; e as editoras, que 

tornam pública a ciência através da produção de coleções 

especializadas nessa área (MACHADO e CONDE, 1988, p.2).  

A partir desses parâmetros definiram os jornalistas, editores e cientistas 

divulgadores, editoras, materiais de divulgação, análise de documentos e métodos 

sociográficos para entender o impacto social e o significado cultural das ações de 

divulgação científica na Portugal dos anos de 1980. Esse trabalho conduziu a uma visão 

sobre as relações estabelecidas no espaço social da divulgação científica, acomodando 

não somente seus divulgadores, mas outros promotores da DC que participam desse 

processo. O resultado mais significativo foi a constatação de um conjunto de 

disposições e características que faziam desse espaço social um campo autônomo e ao 

mesmo tempo dependente do campo científico, produzindo certa animosidade entre os 

agentes que por um lado provinham do reconhecimento social (os cientistas) e do outro 

os divulgadores que eram reconhecidos pelos últimos como deturpadores do 

conhecimento científico (MACHADO e CONDE, 1988). 

Os autores, reconhecendo a instituição de um campo da divulgação científica, 

propuseram entender as disposições dos agentes. Dos resultados obtidos pode-se 

perceber uma dificuldade dos cientistas em se reconhecerem divulgadores defendendo 

suas ações de divulgar como ações sociais e culturais do ofício da ciência. O mesmo 

problema os autores encontraram no discurso dos jornalistas, que não se reconhecem 

como divulgadores, mas "comunicadores culturais".  
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Em vista de aprofundar o entendimento do campo, os autores propuseram 

entender as relações estabelecidas entre os agentes sociais e as divisões sociais do saber 

que definiam as posições nesse espaço social. Para traçar o perfil da divulgação 

científica enquanto campo, os autores investigaram quais seriam os principais elementos 

que definiriam as posições de poder. Entre os diferentes aspectos relacionados a esse 

saber foi reconhecido o papel do tempo dos agentes no campo como fator preponderante 

para a posição legitimada de dominação no campo.  

Nesse sentido, para os pesquisadores o reconhecimento da constituição do 

campo da divulgação científica pode trazer uma compreensão sobre a redefinição das 

fronteiras e identidades. Para Machado e Conde (1988) 

 

(...) a análise efetuada, se torna claro que o campo da divulgação 

científica tem autonomia relativamente ao campo científico, 

autonomia que justifica que ele se possa constituir como um objeto de 

investigação com uma unidade própria, não deixa de salientar que as 

interações que entre os dois campos se estabelecem são decisivas para 

compreender alguns aspectos da divulgação científica tal como é 

produzida; um desses aspectos é, justamente, a assimetria encontrada 

ao nível da expressão pública que cada disciplina conhece 

(MACHADO e CONDE, 1988, p. 37) 

 

Partindo desse reconhecimento inicial, em trabalho subsequente, os autores 

conduziram suas pesquisas para a compreensão das trajetórias desses agentes. 

Analisaram entrevistas feitas com o objetivo de apreender os diversos sentidos que eram 

atribuídos ao ato de divulgar. Entre esses pesquisados, que possuíam diferentes 

disposições no campo da divulgação científica portuguesa, apareciam algumas situações 

bastante similares acerca do intuito de divulgar. Mas, todavia, as estratégias para obter 

esse objetivo eram bastante diferentes. Por exemplo, enquanto cientistas e jornalistas 

reconhecem que o público se interessa por discursos fantásticos, cada um agia de forma 

peculiar para obter a atenção desses sujeitos. Os cientistas propunham um 

aprofundamento das questões conceituais e mesmo debates sobre a natureza da ciência 

enquanto os jornalistas conduziam a diferentes discursos de forma a aumentar o debate 

e inserir ainda mais questões sobre o tema. Em suma, enquanto um propunha uma 
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compreensão teórica o outro proporia um debate mais aberto, conduzindo a um aumento 

das dúvidas (MACHADO e CONDE, 1989). 

Um resultado no mínimo curioso desse trabalho sociológico sobre a divulgação 

científica foi  a caracterização do perfil de público para quem os atores sociais 

imaginavam discursar. De modo geral, eles representavam seu interlocutor como sendo 

homem, jovem, nível pré-universitário e urbano. Assim, ficavam de fora dessa 

interlocução as mulheres, idosos ou estudantes das escolas básicas. Nesse quesito, no 

entanto, tanto cientistas como jornalistas ou divulgadores de modo geral, concordavam 

com quem eles dialogavam. 

No Brasil, trabalhos como os de Machado e Conde (1988), com o intuito de 

reconhecer a divulgação científica nacional como campo ainda não se iniciou de forma 

objetiva. No entanto, é possível encontrar trabalhos que dialogam com a sociologia de 

Bourdieu. Mais recentemente, Pechula (2007) debate como a mídia transmite o 

conhecimento e a informação, promovendo um  imaginário social da ciência. A autora 

apoia-se nos estudos da sociologia para conduzir uma reflexão epistemológica sobre os 

arquétipos elaborados pela divulgação científica em mídias impressas, de forma a 

conduzir a uma visão limitada e redentora da ciência. Constrói um debate cuja 

finalidade é a elaboração de um conjunto de reflexões que levam a uma postura crítica 

sobre os objetivos dos divulgadores. Em especial, retoma as ideias de Bourdieu sobre o 

papel da mídia em função de sua importante posição social. Chama atenção para o 

poder da imagem cuja finalidade, segundo Bourdieu, é promover a afirmação do real 

fazendo crer não somente o que se diz, mas o que se vê (PECHULA, 2007). 

Nesse aspecto, a divulgação produz dois elementos sedutores para o processo de 

construção sobre uma visão da ciência. A utilização das palavras tem a finalidade de 

elaborar o tempo certo, o momento certo e o discurso "científico" legitimado, apoiado 

nas imagens impactantes ou figuras reveladoras do que a ciência pode produzir destruir 

ou salvar em relação aos problemas da humanidade. 

Para Pechula (2007) a informação desse tipo de divulgação está impregnada de 

termos, conceitos e imagens que  geram a crença de uma ciência carregada de certezas. 

Para a autora: 

A ciência, triunfo da razão, é divulgada obedecendo a um método que 

apela para as palavras e imagens impactantes e espetaculares que, ao 

mesmo tempo em que banaliza a informação científica, constrói, sobre 
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ela, um imaginário: é a única fonte solucionadora de todos os 

problemas (PECHULA, 2007, p. 220). 

 

Em suma, reporta a esse tipo de atuação da divulgação científica no imaginário 

social a um reforço ingênuo e desconexo do que é construído e projetado nos centros e 

instituições científicas de pesquisa (PECHULA, 2007). Conduz a uma posição quase 

figurativa do cientista e do trabalho científico, descaracterizando a postura científica, 

seus valores e, fundamentalmente, suas questões éticas e morais que fazem com que o 

campo científico seja, na maioria das vezes, considerado lento demais pela sociedade 

em relação ao seu desenvolvimento teórico (JACOBI, 1999).   

O elemento que une o entendimento da aproximação entre o campo científico e o 

campo sociológico está na centralidade no saber científico e social para entender, 

construir e desvelar os diferentes modos como estão sendo produzidas as ações de 

divulgação científica. A sociologia como campo do saber amplo, constituído de um 

conjunto de referenciais teóricos mostra instrumento reflexivo necessário para conduzir 

a diferentes instâncias intelectuais possíveis.  

 A fronteira que une a ciência e a sociologia para que se constitua uma 

divulgação científica ou o entendimento da divulgação está no embate de problemas que 

existem somente pela aproximação desses campos sociais. Daí a especificidade e 

riqueza da construção de uma divulgação científica que pressupões diferenças que são 

capazes de produzir novos conhecimentos.  

O poder dominante da ciência aqui deixa de ser somente um aspecto implícito 

para tornar-se objeto de estudo. As dimensões de legitimidade da ciência são 

questionadas e convocam os agentes que fazem parte desse discurso para o debate 

aberto e reflexivo de superação das posições dominação e poder. 

Em suma, buscou-se  nessa seção apresentar um olhar constituído da análise de 

trabalhos acadêmicos sobre os temas emergentes do encontro entre os campos científico 

e sociológico. Desse espaço constituído na fronteira, percebe-se um conjunto de ações 

que produzem novos saberes e novas dimensões de entendimento para a divulgação 

científica. Na seção seguinte, proporemos a mesma reflexão no que tange o encontro da 

ciência com o campo escolar. 

2.1.2. O encontro entre a ciência e a escola 
 



 80 

 

A fronteira que aproxima o campo científico e o espaço escolar constitui-se da 

necessidade de atualizar os conhecimentos provindos dos cientistas para um currículo 

fortemente enraizado nas tradições educacionais. A divulgação científica, em particular, 

o uso de textos de divulgação científica recebem particular prioridade nos estudos pelo 

seu potencial como instrumento de atualização científica em sala de aula.  

A divulgação científica se encontra na fronteira, pois evoca dois mundos, dois 

lugares que precisam do diálogo externo ao seu campo para superar aquilo que 

incômoda na tradição. A estagnação dos discursos científicos na escola e a necessidade 

dos cientistas de dialogarem com os estudantes encontram na fronteira o espaço de 

articulação e que nasce de uma divulgação científica como produto construído 

coletivamente dessas distintas necessidades.  

Por isso se percebe que em grande parte das pesquisas procura-se defender o 

caráter educacional da divulgação científica, seja através da utilização de textos em sala 

de aula (ALMEIDA e RICON, 1993; DIAS e ALMEIDA, 2010; KEMPER, 

ZIMMERMANN e GASTAL, 2010; LOBO e MARTINS, 2013) ou que objetiva 

entender como os espaços não formais, jornais ou mídias que abordam a ciência podem 

complementar, enriquecer e atualizar a escola.  

Em alguns casos aparece uma defesa pelos textos de divulgação científica como 

fundantes da compreensão da ciência e defendendo-os como importantes agentes de 

superação da visão alienante promulgada pela escola ou mídia (URIAS e ASSIS, 2012; 

SULAIMAN, 2011) e existe uma preocupação com a falta de debate acerca de temas 

atuais para crianças, promovendo uma defasagem dos estudantes em discussões 

científicas dentro da escola (FREIRE e MASSARANI, 2012; FILHO, 2007). 

Quando esses trabalhos priorizam a questão da formação inicial ou continuada 

de docentes, utilizam o material de DC como ação no contexto universitário para a 

melhoria da qualidade de ensino nas escolas (FERREIRA e QUEIROZ, 2012). Outros 

trabalhos procuram entender as dimensões peculiares da inserção de textos de DC na 

sala de aula e apresentam um diferencial em relação a outros artigos que o reconhece 

como metodologia. Essas pesquisas estudam como podem ser implementados textos de 

DC no espaço escolar e apontam diferenças entre os ambientes de produção dos textos 

DC e de sua utilização na escola. Reconhecem que os textos podem possuir 

potencialidades ao serem abordados em sala de aula (produção textuais diferenciadas, 

contexto de produção diferente do livro didático), mas defendem o desvelamento dos 
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contextos de elaboração de modo a garantir a reflexão dos docentes e pesquisadores 

sobre sua limitação na inserção em sala de aula (SILVA e KAWAMURA, 2001; 

ALMEIDA e RICON, 1993; KEMPER, ZIMMERMANN e GASTAL, 2010; 

ZANOTELLO e ALMEIDA, 2013). Assim, os debates são voltados para a necessidade 

de compreender e promover novas práticas para a introdução desses materiais na escola 

e a superação do uso majoritário dos textos didáticos. 

Outro tipo de estudo que não está diretamente focado no campo escolar, mas que 

possui consonância com as questões educacionais e participa de debates que ganharam 

relevância nas pesquisas em educação e, ao mesmo tempo, vem sendo tratadas pelos 

estudiosos da divulgação refere-se à cultura e a comunicação científica. Defende-se a 

divulgação científica para além dos conhecimentos específicos e abrange aspectos 

voltados para o que se entende como cultura científica (OLIVERA, 2003). 

Esse tipo de ação, ainda em ascensão, no âmbito da educação não formal, 

reconhece que a divulgação como instrumento de apresentação e compreensão da 

ciência não está gerando o encantamento e o engajamento esperado de seu público. Isso 

implicaria que a forma como a divulgação apresenta a ciência estaria em déficit com as 

perspectivas dos agentes sociais que a recebe. Isso porque a disseminação dessa cultura 

estaria fundada na concepção de que se ter acesso à ciência possui a mesma concepção 

de ter acesso à arte ou a música. Poderia se dizer que essa concepção se aproxima da 

ideia de Zanetic (1989) que defende a ideia de uma aprendizagem da ciência como 

instrumento cultural necessário para a compreensão da construção intelectual e sensível 

da humanidade.  

Tal percepção de cultura científica também é pilar na compreensão da 

comunicação científica contemporânea (BURNS, O'CONNOR e STOCKLMAYE, 

2003). Os autores defendem que a comunicação científica constituiria um processo onde 

todos os instrumentos utilizados levariam ao objetivo final que seria a literacia 

científica. Existem diversos trabalhos que tratam dessa temática e utilizam os termos 

Compreensão Pública da Ciência (Public Understanding of Science) e Consciência 

Pública da Ciência (Public Awareness of Science) como sinônimos. Seriam mais ou 

menos duas formas de entender o que se deveria saber ou conscientizar-se sobre ciência 

(BURNS, O'CONNOR e STOCKLMAYE, 2003) 

Para os autores existe um tipo de hierarquia que define a Consciência Pública da 

Ciência como um pré-requisitos para se obter a Compreensão Pública da Ciência. 
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Enquanto o primeiro abrange um conjunto de atitudes positivas que o público deveria 

adquirir ao ter contato com ações de comunicação científica e que pode ser evidenciado 

com habilidades e comportamentos sobre ciência, como, por exemplo, reconhecer a 

relevância  da ciência, defender debates pautados em conhecimentos científicos e 

priorizar os resultados consolidados em detrimento das questões míticas; a 

Compreensão Pública da Ciência seria um tipo de saber que abrange os conhecimentos 

da natureza da ciência, sua história, avanços e implicações para a sociedade. Os 

conteúdos, a compreensão dos processos  e sua dimensão social seriam esse tipo de 

saber que a compreensão procura atingir (BURNS, O'CONNOR e STOCKLMAYE, 

2003).  

Portanto, a consciência pública da ciência e a compreensão pública da ciência 

seriam um tipo de objetivo na escala de aprofundamento do conhecimento científico 

(conteúdos e processos). Enquanto a consciência seria um objetivo mais primário, a 

compreensão seria um conhecimento mais refinado da ciência. O tipo de ciências, seus 

aspectos filosóficos, as abordagens históricas ou sociológicas que estariam sendo 

negociados seriam associadas ao objetivo final dessa concepção: a literacia científica 

(BURNS, O'CONNOR e STOCKLMAYE, 2003). 

Os autores assumem a literacia científica como um objetivo a ser alcançado após 

um processo que passa pela aquisição de diferentes habilidades na consciência e 

compreensão. Só após reconhecer e saber acerca desses diferentes elementos que 

envolvem a ciência que seria possível que o público pudesse obter o que os autores 

chamam de literacia. Reconhece-se, no entanto, que essa aquisição não pode ser 

completa visto que os ideais de uma literacia científica são inatingíveis para um público 

geral como: conhecer conceitos, saber os processos, correlacionar seus aspectos sociais 

e filosóficos aos discursos provindos da ciência, ler tabelas e gráficos, reconhecer a 

linguagem matemática e saber transformar esse saber em ação social e de transformação 

do mundo (BURNS, O'CONNOR e STOCKLMAYE, 2003). A cultura científica 

também entra nesse entendimento contemporâneo da comunicação científica como 

aspecto valorativo da ciência. Ele seria o termômetro dos limites e das relações que a 

comunicação científica poderia tratar sem ferir questões éticas, religiosas e de cunho 

ideológico.  

Finalmente, a comunicação científica seria os processos que levariam à literacia 

científica. Fora do âmbito das instituições formais de educação, sem viés pedagógico ou 
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compromisso com as questões curriculares. A comunicação científica é entendida como 

o lugar das ações, o espaço das atividades que gerariam os instrumentos de aquisição 

das habilidades da consciência e compreensão com o intuito de se obter a literacia 

científica.  

Assim, esse tipo de entendimento da comunicação científica coloca um divisor 

entre ações, práticas e sentidos dissolvendo as concepções de que as metodologias 

teriam o fim em si. Ou seja, apoiam-se na concepção de que diferentes agentes desse 

processo possuem diferentes percepções que por sua vez trazem diferentes formas de 

lidar com um mesmo tema, objeto ou processo.  

Entende-se, portanto, que a ideia dos autores dialoga com o campo educacional, 

visto que elementos das pesquisas voltados ao ensino ganham relevância no discurso 

sobre os processos de comunicação (literacia científica, condições sociais de aquisição 

dos saberes). São instrumentos reflexivos que influenciam essas duas áreas de pesquisa 

e que promovem, no âmbito da aproximação, condicionantes de pensamento sobre os 

sentidos de se aprender e compreender a ciência em esferas mais amplas do saber.  

Em suma, a aproximação do campo escolar e o campo científico foram 

apresentados nessa seção a partir de duas linhas de estudo: ações voltadas ao espaço 

escolar e a cultura e comunicação científica. Ambos os temas são relevantes no campo 

educacional, pois conduzem para a atualização dos conhecimentos e traduzem algumas 

concepções associados às pesquisas educacionais que aparecem na constituição do 

entendimento dos objetivos e sentidos da divulgação científica. 

A percepção, ainda que prematura, sobre as influências do pensamento das áreas 

voltadas aos estudos científicos (divulgação, comunicação, ensino) e da educação, 

conduz a percepção de que a fronteira entre ciência e educação elabora um tipo de 

limite e ao mesmo tempo expansão das características que estão sendo tratadas no 

campo educacional e na ciência. Isto, pois existe uma preocupação pela superação da 

visão ingênua sobre o papel da ciência e a neutralidade científica em prol do 

desenvolvimento tecnológico e do bem estar social.  

Por outro lado, reflete uma defesa pela necessidade de introdução de temáticas 

na escola e na divulgação científica em que a ciência seja fonte de reflexão filosófica e 

histórica, apoiada na atualização dos saberes e nas decisões atuais no que se refere aos 

problemas sobre ciência que devem ser enfrentados no coletivo social. 
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Na seção apresentada, foi apresentado um viés educacional possível de ser 

compreendido na divulgação científica. Continuar-se-á o debate a partir de um conjunto 

de ações que possibilitem construir um tipo de entendimento acerca da fronteira que se 

espera no âmbito da educação científica.  

2.2. A divulgação científica como fronteira 
 

Ao passo que se buscou apresentar uma breve parcela de trabalhos e percepções 

sobre a divulgação científica se percebe que existe uma diversidade de reflexões 

tratadas pelos profissionais que estudam as aproximações entre ciência e a sociedade e 

educação. Através da defesa pela constituição da divulgação científica como espaço de 

criação coletiva e aproximação entre campos, percebe-se a necessidade de compreender, 

inicialmente, os motivos que são levados em conta para superar a visão de uma 

divulgação produzida por um espaço intelectual específico, mas que se pode definir a 

partir da relação com outras instâncias do saber. 

Para tanto, compreender a percepção da fronteira como aparato teórico pode dar 

indícios de que a constituição de entendimentos mais fluídos sobre o sentido da 

divulgação científica, a princípio, pode ser um modo de tratar as condições específicas 

de elaboração do discurso científico. Para tanto, quando se observa o que provem de 

diferentes pesquisas e seus objetivos, compreende-se elementos de certa identidade da 

divulgação científica que é  distinta do campo científico. Um exemplo trazido, em 

partes, dos trabalhos de Machado e Conde (1988) se configura em um olhar para os 

agentes, as relações de poder, as compreensões e modos de agir que estão ligados aos 

modos de apreender os sentidos da divulgação científica. Essa percepção está 

diretamente relacionada com os  atores que representam certo papel na imposição dos 

modos de apresentar a ciência, seja na divulgação (divulgadores, educadores, 

jornalistas) e os cientistas, que fazem, ou não, divulgação. 

Esse processo de relacionar sentidos e práticas na DC tem, por um lado, a 

tentativa de compreender que existe certa usurpação do poder da ciência pelos 

divulgadores. De certo modo, refere-se a busca pela legitimidade que configura um tipo 

de autonomia dos discursos da divulgação. Essa dimensão esta associada a dependência, 

entre os divulgadores, do campo científico, seja dos seus saberes, agentes e políticas que 

envolvem, antes, o espaço social da ciência mais do que o da divulgação científica.  
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Essa relação existente entre divulgação científica e campo científico, pode, 

então, ser mais bem compreendido através da ideia de fronteira. Pois, pensar na relação 

de aproximação entre diferentes campos requer reconhecer que existe o campo 

científico e os campos sociológico e escolar (e tantos outros que se possa defender) 

onde a DC pode se construir e estruturar. Nesse aspecto é o campo científico o espaço 

social que possui uma estrutura mais ou menos sedimentada e cuja função é perpetuar as 

posições de poder e a lógica das trocas simbólicas (BOURDIEU, 2010). Esse lugar 

reflete, em grande parte, os conhecimentos que estão sendo apresentados e que estão 

sendo regulados pelos agentes.  

Por isso, ao defender que a fronteira é o lugar de encontro entre campos, cujo 

valor simbólico trazido dos campos de origem ganha outros sentidos, negociados entre 

os agentes sociais, que se pode colocar em pauta são os elementos mascarados pelo jogo 

de regulação que deve ou não ser apresentado ao público. O capital simbólico seria um 

dos elementos dessa negociação e troca valiosa na fronteira, pois é dele e da 

aproximação com os outros capitais simbólicos provindos de outros campos, que 

insurge na reflexão e na ação, questionamento e conflitos que podem caracterizar o 

novo. 

Para que isso seja possível, ou seja, o que chamamos de reflexividade como ação 

criativa, é necessário discutir a divulgação como instrumento de superação da alienação. 

Entende-se, inicialmente, que esse discurso surge do campo da sociologia conforme 

percebido pelos trabalhos tratados anteriormente. Isso, pois reflete um dos pilares das 

reflexões sociais acerca da dimensão crítica sobre o mundo vivido e na condição de 

promoção dos questionamentos que superem a condição de aceitação da realidade 

vivenciada.  

Essa dimensão reconhece na ciência um dos instrumentos que possibilita o 

desvelamento do senso comum, como elemento reflexivo e que pode desvencilhar os 

discursos alienantes aparados no saber científico (GERMANO e KULESZA, 2007). O 

encontro da ciência e o descortinar dos jogos de poder encontra na divulgação científica 

um espaço importante para superação dessas dimensões. A fronteira, portanto, permite 

colocar em xeque o lugar de legitimidade da ciência, defendendo a construção de um 

discurso que possa apontar caminhos, trazer reflexões e ponderações onde o saber 

científico pode ser estruturante dos questionamentos e não, somente, ponto de partida 

ou objetivo.   
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Nessa fronteira, também, é possível compreender os arquétipos que são 

produzidos pela divulgação científica (PECHULA, 2007), visto que são, na 

aproximação com o outro, que se percebe, diferenças e equívocos. Deste modo, permite 

compreender como a ciência possui o interesse de representar seus agentes, em geral, 

destituídos de desejos próprios. Confronta, também, a mídia que, por sua vez,  reforça o 

imaginário social da ciência como instituição neutra e os cientistas como detentores do 

conhecimento universal, ao mesmo tempo em que  descaracteriza o campo científico, 

tratando temáticas marginais da ciência como saberes reconhecido no campo. 

Compreender a divulgação produzida na interação entre diferentes mundos pode trazer a 

desvelamento das tensões que são menos aparentes, onde existem de modo implícito as 

diferenças sociais. É preciso saber compreender como esses instrumentos estão sendo 

negociados e tratados de modo a enfrentar essa problemática.  

No campo educacional/escolar e o campo científico percebe um duplo interesse, 

inicialmente, a ciência possui o objetivo de proliferar, mais ou menos, seu saber e 

adquirir adeptos para o campo científico e, por outro lado, a  educação possui o 

interesse de tratar temáticas científicas atuais. Nesse último caso, a escola encontra no 

espaço social de atuação uma dificuldade de se atualizar e conseguir conduzir temas 

contemporâneos na mesma velocidade com que o campo científico as produz. 

O saber científico adaptado no discurso para o público leigo e escolar, também 

pode, na divulgação científica, ser um instrumento educacional relevante 

(ZANOTELLO e ALMEIDA, 2013; DIAS e ALMEIDA, 2010; SILVA e 

KAWAMURA, 2001). Nesse espaço que se pensa sobre as especificidades da escola e 

como os discursos científicos pode ganhar sentidos pedagógicos para a formação dos 

alunos que se constrói a relação entre ciência e divulgação científica na perspectiva 

educacional. 

Por tal motivo a  fronteira é fundamental para permitir o acesso de diferentes 

mundos e, a divulgação, se torna não somente o elo entre dois lugares (científico e 

escolar), mas o lugar que cria e adapta os discursos levando a guisa todos os problemas, 

peculiaridades e potencialidades que deles emergem.  

Em suma, tratar a divulgação científica como espaço de criação na fronteira, e 

como atividade provinda da fronteira, nos permite fugir das armadilhas conceituais que 

a estruturam e delimitam em demasia (JACOBI e SCHIELE, 1988). Desse modo é 

importante reconhecê-la como o lugar criativo e em constante mobilidade, capaz de 
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absorver diferentes reflexões, culturas, perspectivas, problemas, fazendo-a, por ora, o 

lugar de construção coletiva que evoca mudanças e evita equívocos. 

Portanto, a divulgação enquanto processo constituído na fronteira, pode 

possibilitar dar um passo além nos debates conceituais para entender que menos 

flutuante, pairando sobre diferentes campos (BEAUNE, 1988), mas também menos 

estruturada, sem perspectiva de mudança e mobilidade (MACHADO e CONDE, 1988): 

ela pode ser o lugar do coletivo. Sem a necessidade de denominação ou conceito que 

possa dar conta de um instrumento intelectual reflexivo e prático tão complexo. 

A divulgação científica pode nascer na fronteira como frente, que separa ou que 

une (ÁGUAS, 2013), no encontro entre dois mundos, dois lugares, em que um sempre é 

o campo científico e que na fronteira com outros campos, dos embates, da dúvida, do 

questionamento é que surge, como um de seus produtos, a divulgação científica. E por 

tal motivo que ela não encontra definição específica, um campo em que possa encontrar 

sentido, um saber teórico que a institua única. A divulgação não sabe ser outra senão no 

encontro com o outro, na dúvida que nasce da junção entre dois mundos. Como inicia 

esse capítulo, citando Karl Jaspers, o que a divulgação como fronteira exprime é: existe 

um outro. 

Finalizando o capítulo 

No presente capítulo apresentou-se uma concepção para o entendimento da 

divulgação científica. Foram analisados trabalhos das pesquisas em divulgação 

científica que pudessem demonstrar que existem diferentes olhares e concepções que 

pudesse construir uma reflexão teórica para explicar um termo tão complexo.  

Para tanto, foram analisados alguns referenciais teóricos que tratam do tema da 

fronteira, em especial, abordando a concepção de tripla face do conceito segundo Águas 

(2013). A proposição mostrou-se significativa para entender os objetivos explícitos e 

implícitos dos cientistas quando produzem a divulgação científica analisada. Mostrou-

se, portanto, que existem três concepções marcantes dessas fronteiras: 

 a fronteira que separa: o lugar onde a imposição da dominação é 

marcadamente instituída pela diferença em relação ao outro; 

 a fronteira como frente: objetiva, aos moldes expansionistas, levar a 

cultura de um grupo social para outros grupos; 
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 a fronteira que une: representa o espaço onde os diferentes juntam-se de 

modo a construir novos saberes, culturas e identidades. 

Sem entrar nos detalhes de tal percepção da tripla face fronteiriça, apresentaram-

se alguns trabalhos que já conduzem a olhares peculiares da divulgação científica e que 

podem ser entendidos pela construção de diferentes espaços sociais que estão 

construindo novos saberes. Esses elementos serão instrumentos reflexivos, instituídos a 

partir do olhar do campo científico e dos capitais envolvidos nas relações entre campos 

para a análise dos dados.  

De algum modo, já foram sendo traçadas percepções sobre o objetivo da 

divulgação como fronteira, buscando caracterizar a construção e o diálogo como fontes 

de superação das imposições de poder do campo científico. O que fica como 

questionamento, nesse momento, é "Como construir ações ou promover a interação 

dialógico entre agentes de diferentes campos?". Espera-se que a resposta para essa 

questão seja uma das proposições contidas no trabalho apresentado.  

No capítulo que se segue apresentar-se-á a metodologia de pesquisa, apontando 

os percalços e referenciais que conduziram as entrevistas e questionários utilizados 

nessa tese. Espera-se nesse capítulo trazer clarificações sobre os dados e que faz parte 

do que se considera o segundo momento da tese. Nesse conjunto de debates se seguirão 

a contextualização do laboratório CERN e as apresentações dos discursos dos cientistas 

e alunos analisados na pesquisa.  
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Capítulo 3: Metodologia de Pesquisa 
 

 

Nos capítulos anteriores foi construído um aporte teórico que pudesse subsidiar 

os questionamentos, escolhas e propostas que se propõe na tese. Desse momento em 

diante será abordado a prática da pesquisa, associada, em termos reflexivos, em seu 

diálogo com o referencial teórico. A intenção não é de confirmação dos discursos dos 

investigados com os intelectuais da sociologia e educação, mas, através da relação 

estabelecida entre o discurso teórico e os dados empíricos trazer: contrapontos, 

aproximações e limitações entre esses dois aspectos da pesquisa.  

Sem dúvida, esse processo não pode ser tratado de modo direto, com resultados 

explícitos ou através de um conjunto de instrumentos metodológicos que garantam o 

sucesso da empreitada da pesquisa reflexiva. O que se pretende observar ao delinear os 

discursos e a análise dos dados é compreender como as atividades vivenciadas no 

cotidiano social tornam-se objeto de estudo, e, consequentemente, objeto científico 

analisado pelo pesquisador "neutro".  

O desafio parece dentro da sociologia bourdieusiana e  está no cerne do discurso 

de que o desenvolvimento da pesquisa reflete uma vigilância epistemológica acerca dos 

dados, das análises, das escolhas empíricas e do embate com a teoria estudada 

(BOURDIEU, CHAMBOREDON e PASSERON, 2015). Os resultados, portanto, 

obtidos dessa pesquisa empírica não se referem a análises de múltiplas variáveis que 

Bourdieu utilizou durante suas pesquisas em sociologia (ROUANET, ACKERMAN e 

ROUX, 2000). Dessa maneira, inicialmente, já se remonta a necessidade de defender na 

tese de que seus resultados não são fruto de uma análise estatística sofisticada e que foi 

marcada pela sociologia do autor. 

Em segunda instância a escolha empírica se dá pela necessidade, agora sim, na 

tentativa de diálogo com Bourdieu, de conduzir uma pesquisa compromissada com a 

prática e, de modo ainda preliminar, de confrontar e recolocar as questões teóricas sob 

uma nova perspectiva histórica e atualizada. Reflete, sem dúvida, na condição primeira 

de elaboração, constituição, representação e confrontação do dado proveniente da 

prática para o olhar teórico. 

A superação desses problemas se espera dar no decurso da pesquisa e na 

possibilidade do diálogo com os diferentes atores sociais. A evolução intelectual e a 

evolução empírica não se finalizam no último capítulo, mas na possibilidade de 
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sobrevida que os resultados obtidos podem gerar pelas suas lacunas e condições de 

promover novos questionamentos.  

A partir dessas considerações, a investigação buscou, na pesquisa de campo, 

descortinar os discursos dos cientistas e buscar compreender os modos como os alunos 

percebiam as interações com esses profissionais. Para isso, ao retomar a pergunta de 

pesquisa sobre: "os sentidos simbólicos e objetivados, provenientes da posição na 

estrutura social do campo de atuação dos cientistas, que estão sendo negociados, 

explícita e implicitamente, com estudantes da escola básica, quando esses agentes 

promovem ações de divulgação científica em seus laboratórios de pesquisa"; se 

pretende construir um conjunto de ações que perpasse duas dimensões de análise da 

pesquisa empírica. 

Essas dimensões estão contextualizadas pelo laboratório CERN e o evento 

Masterclass Hands On Physics Particles, que se refere a uma atividade de divulgação, 

destinada para alunos do ensino médio. Idealizada e realizada por físicos de partículas, 

ela reflete um olhar dos cientistas para o objetivo explícito que esses profissionais estão 

dando para a aproximação com o público escolar. É nesse contexto que se dá a coleta de 

dados, a que se refere às duas dimensões anteriormente citadas, e que perpassam o 

interesse pelo objeto investigado.  

Na primeira dimensão se observa os cientistas, seus discursos, suas trajetórias 

históricas e como suas percepções estão atreladas ao campo científico. Assim, busca-se 

compreender como os motivos de fazer divulgação científica estão associados aos 

sentidos simbólicos (gratidão, dom, magia) e objetivos (recursos financeiros, posições 

no campo), gerando engajamentos na divulgação científica. Desse modo, ao passo que 

se compreende o que esses cientistas-divulgadores esperam ao fazer DC no laboratório 

pretende-se trazer os elementos de negociação que estão sendo colocados no jogo das 

interações sociais. Nesse momento, procura-se por à prova o olhar da divulgação 

científica enquanto fronteira, buscando, em partes, conduzir a organização dos dados 

através de sentidos que estão dialogando com as percepções fronteiriças. 

A segunda dimensão refere-se aos modos como os alunos estão recebendo tais 

ações de divulgar. Seja através do embate com o que pretendem os cientistas-

divulgadores ou nas interações objetivadas no próprio espaço de produção da ciência. 

Faz-se uso de uma abordagem limitada, no entanto, esperando que seja um diálogo com 

as entrevistas, de modo a caracterizar o que se espera e o que se adquire como formação 
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científica para esses alunos ao serem colocados frente às experiências com cientistas e 

seus espaços de trabalho.  

A partir desse panorama sobre a pesquisa empírica, nas próximas subseções 

serão apresentadas algumas considerações sobre a pesquisa qualitativa. Esse debate 

propõe colocar entendimentos técnicos sobre as entrevistas e as ferramentas que são 

tomadas como instrumentos de coleta de dados. Seu objetivo é posicionar a tese no 

conjunto de problemáticas que estão imersos nos trabalhos sobre metodologia de 

pesquisa em educação. 

3.1. A metodologia qualitativa na pesquisa social 
 

Esse trabalho possui cunho qualitativo e se reconhece como uma pesquisa cujo 

conjunto de métodos possui a finalidade de conduzir a investigação científica para a 

reflexão e o apontamento das percepções evidenciadas no processo (MARTINS, 2004). 

Por um lado, o olhar qualitativo possibilita situações e discursos mais aprofundados 

sobre o tema estudado em detrimento dos dados quantitativos e possibilita, ao mesmo 

tempo, a reflexão sobre o problema levantado. Portanto, traz consigo dificuldades 

acerca da subjetividade das análises, em especial, nas pesquisas em que o autor possui 

relevante papel social no campo estudado e, também, no que se refere a 

representatividade dos pesquisados, onde o estudo de caso, privilegiado nas pesquisas 

sociais, debruça-se nas comunidades, grupos ou instituições específicas (MARTINS, 

2004).  

Todos esses elementos fazem parte de uma área de pesquisa acadêmica mais 

ampla cuja perspectiva evoca, também, os problemas sociais que fazem parte da 

construção da pesquisa. Em especial, nas pesquisas em educação, observaram-se 

diferentes elementos sociais que diferenciam as escolhas de dados e que não condizem 

somente aos aspectos epistemológicos apresentados (ANDRÉ, 2001). As características 

e escolhas da pesquisa qualitativa, portanto, são produzidas nos contextos políticos e 

culturais dos quais fazem parte seus pesquisadores e que influenciam os modos de 

escolha e coleta dos dados. 

Para Pierre Bourdieu, a pesquisa sociológica deve procurar ter em relevância a 

técnica e a reflexão teórica como instrumentos do rigor científico, mas, ao mesmo 

tempo, deve o investigador ser seu principal crítico, colocando a prática do sociólogo 



 92 

 

em questão (BOURDIEU, 1983). Essa retomada pela reflexividade, então, religa dois 

aspectos tratados por Martins (2004) e André (2001) em relação às problemáticas 

evocadas pela subjetividade e representatividade dentro da pesquisa qualitativa. Isso, 

pois é importante clarificar os modos de produção do conhecimento e manter-se em 

constante vigilância para evitar a sedução do referencial teórico como véu que pode 

encobrir novas reflexões provindas da prática.  

A partir dessas colocações que o trabalho se propõe conduzir a procura de 

elementos que possam dar indícios dos discursos e possíveis caminhos reflexivos a 

serem percorridos no pós-análise. Com o objetivo de apresentar as concepções da 

divulgação como fronteira, a partir do olhar daqueles que a produz, optou-se pela 

escolha dos cientistas que organizam ou participam do evento Masterclass Hands On 

Physics Particles e ações de divulgação no CERN e os estudantes que participam, no 

Brasil, dessas ações. Da aproximação com esses dois atores sociais espera-se que os 

resultados apontem para uma percepção mais clarificada sobre o que pensam, agem, 

objetivam os cientistas ao produzem as atividades de divulgação científica e como os 

estudantes podem, através de seus discursos, dar contribuições para esse processo. 

Para operacionalizar os objetivos propostos inicialmente, escolheram-se 

ferramentas metodológicas que pudessem subsidiar a coleta de dados e,  

consequentemente, as reflexões sobre o tema estudado. Inicialmente optou-se pelas 

entrevistas com os cientistas do tipo semi-estruturada de modo a entender os discursos 

desses profissionais sobre a divulgação científica que eles fazem e participam. Com os 

estudantes utilizaram-se os questionários com questões abertas e fechadas para 

apresentar o discurso dos alunos que tem contato com essas ações.  

O foco da pesquisa, do ponto de vista do objeto a ser analisado será o CERN e o 

evento Masterclass Hands on Physics Particles. A instituição e o evento serão o 

contexto de pesquisa que buscará conduzir o leitor ao ambiente social que permeará as 

discussões provenientes dos dados. Devido a complexidade de tal objeto, a metodologia 

de pesquisa será do tipo estudo de caso, pois apresenta uma perspectiva diretiva na 

pesquisa. Tal método compreende situações locais ou individuais de modo a contribuir 

na reflexão da ação ou intervenção estudada. Em geral, o estudo de caso procura tratar 

de fenômenos individuais, grupos, organizações ou comunidades de modo mais 

profundo e detalhado do que dados do tipo survey (COHEN, MANION e MORRISON, 

2011).  
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No que se referem a amostragem analisada, os cientistas apresentam uma parcela 

pequena e de difícil acesso, pois se configura um grupo diversificado no âmbito das 

instituições de origem e nacionalidades. No que se refere a amostragem dos alunos, essa 

possui parcela maior em relação aos cientistas, são pesquisados de fácil acesso, pois se 

configuram como participantes do evento analisado.  

Por tal motivo, procurou-se utilizar instrumentos diferentes para a coleta de 

dados de modo que o trabalho pudesse abranger as especificidades das duas amostras. A 

primeira delas refere-se a entrevistas produzidas nos anos de 2014 e 2015 com os físicos 

de partículas de diferentes nacionalidades que trabalham no CERN. Essas entrevistas 

procuraram tratar temáticas mais amplas possibilitando, também, que os cientistas 

pudessem dar indícios dos objetivos e ações para o desenvolvimento futuro das 

atividades. Os resultados mostraram-se interessantes quando esses cientistas ganharam 

voz para dar suas opiniões sobre aspectos que lhe pareciam possíveis de melhoria, por 

exemplo. 

O outro instrumento de análise utilizado foi o questionário com os estudantes da 

escola básica. Apesar de tal instrumento ser superficial, no que se refere ao 

aprofundamento do debate, em contrapartida, possui maior abrangência no número de 

alunos analisados. Outro fator relevante para a escolha dos questionários refere-se ao 

contexto de sua coleta, no evento Masterclass, cujo período de interação é curto. No 

entanto, procurou-se aplicar os questionários em dois eventos para que pudesse abarcar 

o maior número possível de representativa acerca do tema de pesquisa. 

3.1.1. As entrevistas com os cientistas 
 

Nessa pesquisa a participação do investigador pode ser classificada como ativa e 

que se refere a uma observação dos acontecimentos de modo a compreender e apreender 

as dinâmicas externas conforme a perspectiva interna (LESSARD-HÉBERT, 

GOYETTE e BOUTIN, 2008). Assim, as entrevistas se tornaram um instrumento de 

confronto das opiniões e crenças do observador. Desse modo, considerou-se que a 

técnica da entrevista pode proporcionar uma complementação e superação das 

concepções da observação participante no que se refere às ações de divulgação pelos 

cientistas. Também, tal técnica pode tratar a recolha dos dados sobre as crenças, as 

opiniões e as ideias dos sujeitos observados (LESSARD-HÉBERT, GOYETTE e 

BOUTIN, 2008, p. 160).  
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Para a construção das entrevistas utilizou-se a concepção de Silverman (2009) 

onde se entende que esse tipo de interação evita apontar, de forma direta, as 

"experiências" dos entrevistados, mas oferece "representações" indiretas das 

experiências vividas. Nesse caso os dados das entrevistas podem ser compreendidos 

como "nem verdadeiros ou falsos", pois representam uma relação entre entrevistado e o 

mundo vivido e que condiz com diversas peculiaridades que envolvem seu entorno 

social. 

Desse modo a relação entre entrevistado e entrevistador não pode ser baseada 

em  uma relação técnica, instituída de ações padronizadas da "boa prática de entrevista", 

mas como atividade baseada nas práticas conversacionais que se usa no cotidiano 

(SILVERMAN, 2009). O que diferem as entrevistas são as concepções que se 

compreende sobre como elas podem subsidiar o entendimento do problema de pesquisa. 

Para Silverman (2009) existem três tipos de entrevistas: positivista, emocionalista e 

construcionista.  

Esses sentidos dados ao que se espera de uma entrevista são importantes para 

conduzir o protocolo, as escolhas dos entrevistados e os modos de abordagem nas 

questões proposta. Na tabela 1 pode-se ter uma breve descrição de cada uma desses 

tipos.  

Tipo Descrição 

Positivismo 

Os fatos sociais são desconhecidos, mas reais, e existe uma realidade 

a ser descoberta através dos sujeitos. Os problemas metodológicos 

são técnicos e não de interpretação. 

Emocionalismo 

Baseada em entrevistas abertas oferece um olhar para a alma e 

promove um diálogo em que o entrevistado e o entrevistador podem 

construir entendimentos e apoio mútuos.  

Construcionismo 

A entrevista é uma maneira de representar culturalmente a 

experiência vivida. Procura compreender como o entrevistado cria o 

significado. A sincronização de significados seria o instrumento 

reflexivo onde os envolvidos na entrevista estariam interessados no 

discurso e no sentido do que se é dito. 

 Tabela 1: Tipos de entrevistas  

O trabalho se situa na interação entre essas diferentes posições de sentidos, em 

especial, buscando compreender que os discursos dos pesquisados estão margeados pela 



 95 

 

trajetória de vida e contexto social, econômico e político que faz parte da construção do 

que se diz. Nesse aspecto 

As respostas e os comentários dos respondentes não são encarados 

como relatos da realidade feitos a partir de um repositório fixo. São 

considerados pelas maneiras como constroem aspectos da realidade 

em colaboração com o entrevistador. O foco está tanto no processo da 

reunião quanto no que é reunido (HOLSTEIN & GUBRIEN, 1997 

apud SILVERMAN, 2006). 

Desse modo as questões propostas e a divisão por blocos na entrevista se deve 

ao interesse pelos diferentes momentos da trajetória histórica do entrevistado. O perfil 

das perguntas é dividido entre culturais, sociais e históricas. Isso, pois se observa que 

não é possível caracterizar um tipo de entrevista (positivista, emocionalista, 

construtivista) quando o tema a ser tratado envolve diferentes perfis culturais de 

entrevistados.  

As entrevistas foram feitas com cientistas de diferentes nacionalidades. Algumas 

produzidas no Brasil encontraram profissionais de diferentes instituições de pesquisas e 

trajetórias acadêmicas. Outras entrevistas foram fruto de um estágio doutoral e foram 

produzidas no laboratório CERN na fronteira geográfica entre França e Suíça com 

cientistas de diferentes nacionalidades (grego, italiano, espanhol, português, inglês), 

todos, também, provindos de diferentes culturas e contextos sociais distintos. 

Para o desenvolvimento do protocolo de entrevista utilizou-se como análise para 

a escolha dos entrevistados (ROSA & ARNOLDI, 2008) os seguintes critérios:  

1. A participação do cientista em atividades relacionadas ao Masterclass ou em 

trabalhos de divulgação científica no CERN; 

2. Trabalho desenvolvido nesse evento que ultrapassasse mais de dois anos de 

atuação (visto que as experiências nas ações não poderiam ser consideradas ocasionais); 

3. No caso brasileiro, envolvimento desses cientistas com os profissionais do 

CERN através de grupos de pesquisa em colaboração com os experimentos do LHC;  

4. Relação dos cientistas em cooperação com outras áreas da comunicação 

científica (divulgadores, pesquisadores em ensino, educadores, jornalistas). 

Observou-se que as narrativas construídas pelos entrevistados puderam ser 

entendidas como uma tentativa de elaboração de uma realidade vivida, pois, nasceram, 
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em diferentes passagens das transcrições, como constituições de uma materialidade 

ainda pouco refletida. Assim, percebe-se que o entendimento do objeto também foi 

produzido ao passo que os entrevistados verbalizam o que pensavam. 

Finalmente para a análise dos resultados irá se priorizar duas dimensões: o 

trabalho de identidade e a história cultural. No primeiro caso se encarará os resultados 

das entrevistas como reflexo de um encontro social, baseado na interação entre dois 

sujeitos e menos como uma representação do real. Uma segunda dimensão (história 

cultural) buscará compreender as falas como um reflexo de uma arena cultural mais 

ampla e que representa a maneira de entender, experimentar e falar sobre os tópicos que 

foram tratados na entrevista (ALVES e SILVA, 1992).  

Essas duas dimensões de análise implicam que haverá um esforço para que não 

sejam tratados esses dados como instrumentos universais para o entendimento das ações 

de comunicação científica aqui estudada. Os resultados fazem parte do reflexo do 

mundo vivido naquele momento e contextualizados pela interação entre entrevistado e 

entrevistador num dado lugar histórico.  

3.1.2. Os questionários e os alunos da escola básica 
 

Com o objetivo de compreender como a escola básica está participando do 

processo de construção da divulgação científica, no âmbito da fronteira, se propôs, 

inicialmente, compreender suas concepções acerca do evento. Essa dimensão é  

relevante, pois retrata os modos como os jovens estão compreendendo o evento e se, de 

certa maneira, ele está respondendo às expectativas dos cientistas. 

Mostrou-se necessário, também, analisar o perfil das escolas dos alunos para 

tratar suas falas como discursos coletivos influenciados pelos seus espaços sociais de 

origem. Ouvir os estudantes em detrimento de outros agentes do campo escolar se 

tornou necessário pela forte influência dos professores no processo colaborativo do 

evento. Muitos dos docentes participantes possuem alguma aproximação com a 

universidade, seja pela participação em eventos organizados pelo IFUSP, participação 

em escolas de professores no CERN, serem membros integrantes de grupos de pesquisa 

ou alunos de pós-graduação em programas de ensino de física da Universidade de São 

Paulo e da Universidade Federal do ABC.  

Os estudantes mostraram um discurso menos compromissado com as questões já 

enraizadas na universidade, tratando o tema de modo mais pautado em suas percepções 
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sociais que foram contextualizadas nas trajetórias de vida de cada um. Enquanto os 

professores se mostraram inibidos de debater de modo crítico sobre um espaço social 

em que, de certo modo, eles mesmos representam. A superação da percepção do 

discurso como representação do campo social, para esses professores, tornou-se difícil 

de ser desvencilhado. Essa problemática ganha ressonância quando Cascais (2003) 

defende uma divulgação científica que seja produzida com o olhar individual dos 

cientistas e, não, sua representação do campo científico, assim, a mesma percepção pode 

ser tratado no caso dos professores.  

Percebe-se, portanto, nesse contexto, a mesma dificuldade encontrada por 

professores e os cientistas ao verbalizarem a atividade científica ao grande público. Ou 

seja, existe uma postura desses profissionais em explicitar as perspectivas do campo 

social que pertencem em detrimento de esporem suas dimensões pessoais sobre 

determinado tema. Tal relação torna-se mais complexa ao passo que há interesses 

profissionais que fazem parte desse processo. Enquanto os cientistas assumem um papel 

"neutro" sobre o seu campo de origem, os professores, por terem uma relação afetiva e 

de status dentro do seu espaço social de atuação profissional (escola) por participarem 

do evento, também, assumem a postura da "neutralidade" em relação à temática 

abordada nessa tese. 

Ao escolher os estudantes como pesquisados, a opção da ferramenta questionário 

mostrou importante por dois motivos. Inicialmente houve uma tentativa de trabalhar, em 

2012, 2013 e 2014, com análise de vídeos, partindo de um debate sobre suas percepções 

sobre o evento. O resultado dessa possibilidade de verbalização se mostrou infrutífera 

pela baixa participação dos jovens e, consequentemente, uma representatividade 

pequena dos participantes em demonstrar suas opiniões.  

Assim, optou-se pelo uso de questionário, no ano seguinte, e que representa o 

grupo estudado de 2015. Os resultados se mostraram mais significativos apesar de os 

dados não apresentarem a profundidade procurada. Em contrapartida, os estudantes que 

responderam as questões foram significativamente maiores, possibilitando uma 

abrangência em termos de números de alunos.  

O design do questionário pautou-se no trabalho de Partiff (2005) cujo objetivo 

da coleta de dados, segundo o autor, é classificado como sendo: dados para relatar 

comportamentos das pessoas e dados para relatar atitudes, opiniões e crenças dos 

pesquisados. Ainda que estejam aqui classificadas elas podem ser encontradas ao 



 98 

 

mesmo tempo como no caso de questionários que procuram obter o maior tipo possível 

de dados sobre um determinado tema. 

Nesse trabalho, houve a produção de um questionário cujo objetivo foi tratar as 

percepções e concepções dos estudantes acerca do evento e questionar os elementos 

positivos e negativos no mesmo.  Os itens dos questionários tinham perguntas abertas e 

fechadas de modo a caracterizar elementos ainda evasivos na pesquisa e que precisavam 

de certo grau de liberdade para obter algumas concepções dos estudantes (GÜNTHER, 

2003; TUCKMAN, 2000). Isto, pois  as questões abertas são as únicas que nos 

poderão permitir uma aceitável aproximação ao conjunto de respostas disponíveis na 

população de interesse, pelo que é essencial começar (TUCKMAN, 2000, p. 130). 

No que se referem as considerações técnicas, utilizou-se diferentes escalas nos 

questionários e que buscavam identificar objetos e categorias no âmbito das opiniões 

dos pesquisados. Assim, foram produzidas no questionário escalas do tipo nominal cujo 

objetivo era construir um perfil dos pesquisados e escalas do tipo ordinal, mas 

especificamente a escala Likert (modificada) que procura medir atitudes, opiniões e 

avaliações, baseadas em 3 alternativas e não em 5 como no original (GÜNTHER, 2003). 

Essa mudança se deve ao fato das diferentes graduais se mostrarem, em questionários 

anteriores (pilotos), complexas para os estudantes. 

Portanto, no âmbito da coleta de dados, o questionário foi aplicado após a 

videoconferência do evento Masterclass no IFUSP. Na UFABC a aplicação se deu antes 

do término oficial do evento. Nos dois casos os pesquisadores estavam presentes para 

tirar dúvidas em relação a possíveis dubiedades encontradas nas questões. A aplicação 

do questionário foi mais participativa à medida que os estudantes já adquiriram 

intimidade com o pesquisador que os acompanhou durante o evento e, portanto, houve 

mais questionamentos em relação as perguntas. O tempo médio de respostas foi de 30 

minutos.  

Finalizando o capítulo 

Nesse capítulo apresentou-se o contexto da coleta de dados apontando as 

concepções teóricas sobre a pesquisa qualitativa utilizada. Apresentaram-se as escolhas 

pelos entrevistados e respondentes da pesquisa. Foi debatido sobre a relevância das 

escolhas que buscavam, por sua vez, tratarem a reflexividade da pesquisa. Isso se deu 
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pela dimensão da prática, paralelamente, com o discurso teórico. Esse processo buscou 

conduzir a aproximações e dissonâncias entre o processo teórico e os resultados obtidos.  

As escolhas, portanto, se mostraram em diálogo com as perspectivas históricas, 

sociais e culturais dos cientistas, dando para esses resultados, a possibilidade de 

compreensão para além dos discursos pautados em um momento datado no tempo, ou 

seja, no momento da entrevista. Para o caso dos estudantes, ainda que de modo mais 

superficial, buscou-se conduzir a coleta de dados para a complementação dos discursos 

e os modos de aquisição para a educação científica, seja está, associada ao discurso dos 

cientistas ou proveniente das demandas da área de pesquisa em ensino de ciências. 

Na seção seguinte tratar-se-á de modo sucinto do laboratório CERN e o evento 

Masterclasses Hands On de modo a contextualizar os discursos que serão apresentados 

em capítulo seguinte. Inicialmente discutiremos o laboratório CERN de modo a apontar 

suas perspectivas e tomadas de posição no campo científico e que por sua vez o tornou 

um laboratório de capital político e capital puro científico de alto poder simbólico. 

Desse modo, espera-se consequentemente conduzir a leitura para o sentido do evento 

Masterclasses Hands On como uma das ações desse subcampo científico. E que 

encontra nas atividades de divulgação um meio de diálogo com a sociedade e o abrigo 

para o reconhecimento da existência e financiamento das pesquisas ante a comunidade 

externa ao campo.   
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Capítulo 4: Contexto da Pesquisa 
 

 

Com o interesse em compreender a natureza da fronteira nas ações de 

divulgação produzidas por cientistas, o presente capítulo tornou-se necessário para 

contextualizar as dimensões sociais que permearam os discursos dos cientistas e dos 

estudantes, no decurso da leitura sobre a análise de dados.  

No caminho da coleta de dados, diversos elementos políticos foram sendo 

apresentados de modo espontâneo pelos cientistas, em particular, por aqueles 

entrevistados no laboratório CERN, e mostrou-se importante sua apresentação. Entende-

se que compreender tais aspectos poderia ajudar na elaboração de um mapa mais ou 

menos claro de como se constituiu o subcampo científico da física de partículas que está 

sendo estudado.  

Utiliza-se aqui o subcampo da física de partículas, pois o nascimento do CERN 

foi um modo de agregar os físicos europeus em um momento do pós-guerra e sua 

construção se tornou decisiva para a manutenção dessa área do conhecimento (ou 

campo científico) sob o ponto de vista do reconhecimento social.  

Hoje, socialmente instituído como um espaço de pesquisa de vanguarda e 

reconhecido como produtor dos feitos científicos mais esperados ou comentados pela 

sociedade, o CERN parece ter ajudado na superação de uma visão da ciência como 

processo solitário e distanciado do mundo social. No entanto, é preciso buscar refletir 

sobre quais os processos de lutas e produção de uma imagem positiva apresentada à 

sociedade que fizeram do CERN esse espaço de ode à ciência como construção humana, 

política e econômica. 

Espera-se tratar a constituição do subcampo a partir de diferentes fontes 

bibliográficas, diário de bordo e análise de documentos que podem ser significativos 

para construir um panorama do que entendemos como subcampo do campo científico na 

perspectiva de Pierre Bourdieu (1975). Fala-se de campo para poder romper com a 

imagem de comunidade científica, onde as práticas científicas aparecem como 

expressões individuais e desinteressadas por parte de seus agentes. Em detrimento 

procura-se compreender as representações que buscam impor-se mediante o arsenal de 

métodos, instrumentos e técnicas de experimentação coletivamente acumulados e 

coletivamente empregados (BOURDIEU, 2001, p. 33). 
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4.1. O laboratório CERN e o experimento LHC 
 

Em 1949, na Conferência Europeia da Cultura, inicia-se uma articulação entre 

seus representantes (políticos, representantes das esferas sociais e cientistas) visando 

estabelecer uma colaboração científica internacional. Essa preocupação tinha o objetivo 

de retomar a posição europeia pela vanguarda científica, perdida naquele momento para 

os Estados Unidos. Cientes das limitações financeiras e os estragos deixados nas 

relações entre os países europeus pós-Segunda Guerra e, ao mesmo tempo, a má 

reputação adquirida pelos EUA devido ao caso Nagasaki/Hiroshima, o momento se 

mostrava propício para instituir um grande laboratório. Seu slogan retomaria para a 

Europa o desenvolvimento da ciência contemporânea e garantiria a retomada da 

identidade científica europeia esperada pela sociedade: a defesa humanitária 

(CAMPANELLI, 2014).  

Sua postura pela paz tornou-se lema tão marcado nesse subcampo da Física que 

permanece como um discurso institucionalmente adquirido e que reflete um caráter 

social instituído no habitus científico desses atores sociais, um exemplo disso é o 

diálogo, entre Robert Wilson, que testemunhava sobre a relevância da construção do 

acelerador de partículas Fermilab nos EUA e o senador John Pastore da Comissão Mista 

sobre Energia Atômica em 1969 (GIUDICE, 2010) que se segue: 

Pastore: Há alguma esperança desse acelerador de alguma forma estar 

relacionado com a segurança de nosso país? 

Wilson: Não, eu não acho que sim. 

Pastore: Nenhuma? 

Wilson: Nenhuma. 

Pastore: Essa pesquisa não tem nenhum valor a esse respeito? 

Wilson: Ela concerne apenas sobre o respeito que temos mutuamente uns com os 

outros, a dignidade humana, nosso amor pela cultura... ela não tem ligação direta com a 

defesa do país, salvo para tornar digno algo de ser defendido (GIUDICE, 2010). 

Esse breve relato representa mais do que um momento digno de ficar para a 

história dos aceleradores de partículas. Representa um tipo de ética e moral instituída 

pelos pesquisadores e que buscou desvencilhar a ciência de seus usos militares. Naquele 

dado espaço histórico-social, mais do que uma perspectiva ética universal, se 

expressava um movimento agregado do subcampo à física de partículas.  
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Para Bourdieu a materialização do campo científico e as estrutura cognitivas 

podem ser compreendidas como homólogas à estrutura do campo e, por isso, 

constantemente ajustadas às expectativas inscritas no campo (BOURDIEU, 2001, p. 

62). Desse modo a construção simbólica do sentido de fazer ciência não poderia ser 

mais significativa que a história contada, ou seja, a defesa da ciência pela paz se tornaria 

o discurso de pertença a esse subcampo científico.  

Voltando ao ano de 1951, é criado pela UNESCO o Conselho Europeu de 

Pesquisa Nuclear (CERN) e, em 1952, o laboratório inicia suas atividades em Genebra. 

A população local rejeita, em 1953, um referendum contrário à instalação do 

laboratório, recebendo 16539 votos contra 7.332. 

Ainda é difícil compreender a aceitação do povo suíço pela implantação de um 

laboratório de tais proporções, mas, segundo alguns biógrafos do CERN (GIUDICE, 

2010; CAMPANELLI, 2014), a sociedade europeia esperava que a ciência pudesse, 

naquele momento pós-guerra, permitir um renascimento das relações ainda fragilizadas 

entre os países do velho continente. 

 

Figura 1: Início da construção das instalações do laboratório observado pela equipe do CERN na Suíça em 1954 

(CERN, 2015) 

Outro fator relevante para o nascimento do CERN está na participação efetiva de 

cientistas com alto volume global de capital científico puro e político (BOURDIEU, 

2001). Entre eles estavam Niels Bohr e Pierre Auger, dominantes no campo científico 

da época, que possuíam alto valor intelectual e reconhecimento entre os diferentes 

atores sociais do campo científico. Tinham influências nas altas esferas políticas e 

considerados pelos pares, devido às suas contribuições para o conhecimento científico 

(BOURDIEU, 2010). Portanto, representavam a dimensão global do capital, que 

possuía alto peso relativo desse conjunto de capitais, e dava, a esses cientistas, o poder 
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no campo científico que possibilitava cooptar adeptos para a colaboração na construção 

desse laboratório. 

A estrutura política do CERN foi estabelecida, então, por um Conselho, com 

representação de dois membros por país. São atualmente 21 países membros que votam 

no Conselho e 8 países observadores (ou seja, podem assistir às reuniões, opinam 

quando solicitados, mas não podem votar). Os EUA não é país membro do CERN, pois 

uma lei nacional proíbe que o país seja membro de qualquer instituição que não tenha 

um escritório sede no território norte-americano. Assim, sendo o CERN sediado em 

Genebra, isso impossibilita a participação dos EUA no conselho. 

Segue na estrutura hierárquica o Diretor-Geral, e que possui o mandato de cinco 

anos. Ele tem a tarefa de colocar em prática as deliberações do Conselho e gere o 

laboratório. O Conselho nomeia o diretor e, atualmente, o cargo é do físico Rolf-Dieter 

Heuer com mandato até Dezembro de 2015. Sendo, em 2016, a diretoria assumida pela 

italiana Fabiola Gianotti, a primeira mulher a dirigir a instituição. 

Há ainda um Comitê Científico, que é nomeado pelos cientistas do laboratório e 

garante os interesses científicos dos físicos do CERN. No site institucional do 

laboratório, apresentam-se esses integrantes como reconhecidos por suas competências 

científicas, independentemente de suas nacionalidades. O Comitê de Finanças é 

representado por autoridades das nações, para tratar dos interesses financeiros relativos 

às contribuições dos Estados membros para o CERN (CERN, 2014). 

Com o desenvolvimento das atividades ao longo dos anos, o reconhecimento do 

CERN veio no âmbito do capital científico puro (BOURDIEU, 2001) através da 

nomeação de cinco pesquisadores do laboratório com o prêmio Nobel (são 4 prêmios). 

Além disso, veio o reconhecimento da sociedade pelo nascimento, em 1990, do 

protocolo http, que em 30 de Abril de 1993, colocaria a WEB em domínio público 

(CAMPANELLI, 2014), dando ao CERN um status de relevância social, pela 

transformação da pesquisa básica para a aplicada.  

Em 2008, o laboratório ganhou repercussão na mídia devido aos números 

gigantescos  relacionados à inauguração do experimento LHC (Larger Hadron Collider) 

que se encontrava em um túnel de 26,7 quilômetros de extensão a uma profundidade de 

100 metros da superfície. O curioso dessa "ênfase", em 2008, é que já havia 

anteriormente, no mesmo túnel, construído em 1980, o acelerador de elétrons e 

pósitrons LEP (Grande Collisor Elétron-Pósitron) e que foi até 2000 a principal 
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máquina do laboratório (CAMPANELLI, 2014) e que não obteve grande espaço na 

mídia. 

 A questão fundamental em trocar o LEP pela construção do LHC se deu por 

uma razão social bastante significativa. Até aquele momento o maior acelerador de 

prótons do mundo estava nos EUA, no laboratório Fermilab. Era um acelerador circular 

de 6 quilômetros que colidia prótons e anti-prótons.  

No LEP os estudos focavam no entendimento das colisões com elétrons e outras 

partículas, mas não poderia naquele momento, proporcionar novas descobertas como, 

por exemplo, encontrar novas partículas. A corrida pela tomada de posição no âmbito da 

produção de novos conhecimentos científicos conduziu à necessidade de um acelerador 

que produzisse mais energia para que os prótons pudessem viajar próximo da 

velocidade da luz (CAMPANELLI, 2014). 

A disputa no campo científico e a necessidade de construção de uma nova 

máquina capaz de aumentar a energia dos experimentos foram, portanto, fundamentais 

para o desenvolvimento do LHC. Esse aspecto das representações que se buscam impor 

mediante arsenal de técnicas (BOURDIEU, 2003), proporcionou ao CERN manter-se 

nas posições dominantes do campo científico.  

A resposta da sociedade em 

relação ao LHC se tornou diversa. Nos 

meios midiáticos do Brasil houve um 

conjunto de tentativas de tratar o tema 

sobre aspectos místicos do acelerador, 

produção de buracos negros que 

engoliriam a Terra, suicídios de fanáticos 

religiosos contra a ligação do 

experimento (Figura 2). Todas essas 

concepções procuravam tratar o modo 

como a sociedade brasileira 

representava, indiretamente,  o 

laboratório naquele momento, uma análise mais ou menos cínica do olhar do campo 

jornalístico para o campo científico. 

Por outro lado, revistas científicas festejavam o laboratório tomando-o como a 

representação de uma nova era na Big Science. Passaram, nessa perspectiva, a enfatizar 

a identidade nacional, nas tentativas de conduzir os leitores a um reconhecimento dos 

Figura 2: Mídia de massa e o LHC (Arquivo Pessoal, 

2015) 
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cientistas brasileiros que participavam de um experimento grandioso. Também, em 

outros momentos, apareceram as expectativas da comunidade científica, representada 

pelas revistas especializadas, em relação às descobertas futuras e ao desenvolvimento do 

saber que o laboratório poderia proporcionar (Figura 3). 

 

Figura 3: A comunidade científica e o LHC (Arquivo Pessoal, 2015) 

A tentativa de aproximação entre o CERN e a sociedade parecia surtir efeitos 

importantes no âmbito da formação científica da população, seja para o reforço de um 

imaginário social sobre a atividade científica e dos artefatos provenientes desse 

conhecimento (PECHULA, 2007), como também na tentativa de uma tomada de 

posição do laboratório para inserir-se nas outras esferas sociais, através dos discursos de 

legitimação da ciência. 

Essas tentativas fizeram proliferar o surgimento de diferentes profissionais que 

participam dessa importante teia de produção de notícias e temas para serem 

apresentados à comunidade externa ao CERN. São grupos de educadores, jornalistas e 

divulgadores que tratam, em diferentes instâncias, de manter as atividades científicas do 

laboratório como presentes no cotidiano da população leiga.  

As produções, guias, visitas programadas são coordenadas por um grupo 

administrativo do laboratório e contam com infraestrutura para locomover os visitantes 

para os diferentes pontos onde se encontram os detectores visitados (ônibus, monitores, 

salas de videoconferência etc.). Em geral, são cientistas - aposentados ou ativos - e 
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estudantes de pós-graduação que recepcionam os visitantes e os levam para conhecer a 

história e a física por trás do acelerador. A disponibilidade de materiais de divulgação, 

cujo intuito é apresentar o CERN, é grande. São os mais diferentes tipos de 

representações. Algumas com objetivos de divulgar a ciência pela ciência, ou seja, 

representado-a como espaço de produção do saber e outras de cunho mais educacional, 

utilizando diferentes aspectos formativos e didáticos para discutir a ciência básica 

(Figura 4). 

 

Figura 4: Material de divulgação produzido no CERN (Arquivo Pessoal, 2015) 

 

A infraestrutura da divulgação conta ainda com dois museus científicos que 

buscam tratar da temática física de partículas. Um deles, mais antigo, apresenta uma 

perspectiva mais tecnológica, tratando sobre o desenvolvimento da engenharia dos 

aceleradores produzida no laboratório. Possui um viés Hands On onde o público pode 

manipular os objetos. No outro, mais moderno, há um pouco da história do CERN, mas 

apresenta forte apelo à física básica e à descoberta do Bóson de Higgs. Financiado pela 
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Fundação Rolex,  a exposição "Universo das Partículas" atrai escolas de diferentes 

partes da Europa, como Alemanha e Itália. 

 

 

Figura 5: Exposição Universo das partículas (Arquivo Pessoal 2015) 

 

Todas essas atividades possuem uma preocupação com a escola básica, com 

programas específicos para receber alunos da Suíça, França, Itália, Alemanha e outros 

países europeus. Assim, há duas perspectivas de atuação, uma destinada ao público mais 

amplo, visitantes turísticos que passeiam pela cidade de Genebra (Suíça) ou em Saint-

Genis-Pouilly (França) e, outras, através das visitas monitoradas para os estudantes.  

 

4.2. A entrada no campo 

 
O estágio doutoral, aqui, apresenta significância como parte dos dados empíricos 

coletados, visto que, a partir da entrada no campo pesquisado, foram percebido e 

reconhecido diferentes aportes institucionais que tiveram influência na análise desse 

projeto de pesquisa. Essa percepção representa uma condição de desvelamento dos 

modos de fazer e falar sobre o objeto de pesquisa, ao mesmo tempo em que conduz ao 

entendimento social do mundo investigado. 
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Como modo de representar esse mundo vivenciado são apresentadas nessa seção 

as quatro visitas de divulgação científica que foram feitas no laboratório, monitoradas 

pelos físicos de partículas da instituição, que se referem aos detectores Alice e Atlas, e 

ao Globe l'Universe de les Particules e a exposição permanente Microcosmo. Elas 

representam algumas das atividades de divulgação do laboratório e destinam-se ao 

público geral e, em particular, aos estudantes das escolas básicas europeias. 

As impressões traçadas no diário iniciam-se em novembro de 2014, quando ao 

chegar ao laboratório CERN, para fazer a visita guiada, no experimentos Atlas, se ganha 

uma fita para amarrar no pulso que apresenta o seguinte slogan: CERN|60 years of 

science for peace * CERN|60 ans de science au service de la paix. O lema escolhido 

pela instituição representa um dos pilares defendidos pelos seus cientistas, retomados 

em todos os eventos de divulgação que se possa participar: "O CERN faz ciência pela 

paz". 

 
Essa visita é recepcionada por um físico aposentado que ao apresentar o 

laboratório e explicar, sucintamente, como ocorrerá a visita, leva os visitantes para um 

auditório onde é apresentado um vídeo que evoca os grandes números do laboratório e 

suas pesquisas. O desenvolvimento da visita segue com o passeio de micro-ônibus até a 

cidade vizinha para chegar ao detector Atlas.  

Sendo o grupo dividido, um físico de forte sotaque russo fala (em inglês) sobre o 

laboratório e informações sobre o acelerador. É interessante perceber a recusa de um 

grupo de franceses em continuar no grupo onde o russo apresenta a visita. Isso reflete, 

para os participantes, certo desconforto desses três indivíduos com o físico que assume 

a visita. Procuram, assim, entrar em contato com o outro grupo, mas são, novamente, 

convidados a assumir o posto inicialmente lhes proposto. O mal-estar gerado no grupo 

acaba por ser dissipado por entre os visitantes mais jovens que assumem o controle das 

questões e brincadeiras. O grupo de três franceses (com idades estimadas entre 30 e 60 

anos), então, deixa a visita no meio do caminho. A partir de tal situação, caminha-se 

proeminentemente com discursos técnicos à visita. 

Entra-se no laboratório, com diferentes atores trabalhando, e, a partir de um 

conjunto de aparelhos espalhados no saguão do prédio, são apresentadas suas funções e 

onde se localizam o acelerador esses instrumentos. Outros grupos estão espalhados 

antes ou depois do nosso, assumindo, em partes, posições como em uma "linha de 
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montagem". Percebe-se que a maioria (70% dos cientistas-monitores) passa da idade de 

70 anos, considerando, portanto, que sejam funcionários aposentados. Outro momento, 

uma visitante questiona o cientista sobre o porquê de não poder ultrapassar a velocidade 

da luz. O funcionário do CERN não consegue responder. 

Em seguida, segue-se novamente ao centro de visitas onde somos levados para 

uma sala de demonstração por outro cientista aposentado (ele nos conta que tem 80 

anos). Nesse salão há uma linha do tempo da construção do acelerador e, em seguida, 

somos convidados a ir para outra sala onde há um vídeo com imagens e depoimentos 

dos cientistas fundadores do CERN (homens e mulheres). Ao término, há perguntas 

sobre as pesquisas no CERN serem para fins militares. O cientista explica que há uma 

clausura no contrato do laboratório em que todos seus dados devem ser públicos e, 

portanto, evitando que sejam produzidas pesquisas com fins que não as consentidas pela 

sociedade.  

As impressões gerais da visita são de apresentações pouco sistematizadas onde 

não há uma tentativa de viés educacional para o público. As questões pautam-se em 

elementos técnicos enquanto os questionamentos sociais provem do público. No 

entanto, percebe-se um treinamento desses profissionais, com discursos bastante 

consolidados e repetidos pelos profissionais. O perfil dos cientistas-monitores é, em 

geral, de cientistas mais velhos e que geram certa comoção no público visitante.  

 A visita ao detector Alice, no sábado, era destinado aos alunos da escola básica. 

Na entrada esperavam para serem atendidos alunos italianos. Os cientistas responsáveis 

por levar os alunos faziam vários trajetos com grupos de 6 a 8 alunos. Quando 

descemos ao detector somos advertidos das regras de segurança. 

São 8 andares abaixo do solo e, ao entrar no detector, percebe-se o tamanho dos 

instrumentos e o aparato tecnológico que cerca o sistema de detecção. A visita se dedica 

a explicar os pontos principais de detecção e os modos de aquisição eletrônica. Nesse 

grupo, os cientistas são jovens (pós-doutores em média com 30 anos). Não há 

fechamento da visita, ou seja, o grupo é recepcionado e levado até o portão de saída ao 

término da visitação. Nessa perspectiva, parece não haver um preparo específico dos 

cientistas-monitores, a não ser, em relação a segurança, e as visitas são, aparentemente, 

produzidas de modo instintivo.  

As duas exposições (Globe l'Universe de les Particles e a Microcosmo) possuem 

cunho hands on, com atividades e textos explicativos sobre os temas científicos 
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associados ao laboratório CERN e seus detectores. Em especial, ao Bóson de Higgs que 

era, naquele momento, a mais recente descoberta do acelerador. 

Os visitantes (alunos de escolas ou público geral) caminham entre os 

instrumentos, leem ou assistem filmes sobre diferentes assuntos de física de partículas. 

Não há monitores nessas exposições, somente seguranças ou pessoas responsáveis pela 

manutenção e zelo do material. Em geral, o público se mostra interessado e debatendo 

com outros visitantes o que se observa, tanto alunos das escolas como pais e filhos que 

estão passeando. 

Na segunda exposição (Microcosmo) há uma perspectiva museal bastante 

proeminente, com exposições e objetos técnicos do CERN que representam uma visão 

de museu científico próximo do que se encontra no Brasil como o centro "Estação 

Ciência". O Globe, por sua vez, utiliza de aparatos tecnológicos que conduzem os 

visitantes a participação em atividades que envolvem touch screen (tela sensível ao 

toque). A segunda parece prender a atenção dos visitantes enquanto a primeira se mostra 

menos interessantes aos estudantes e participantes mais jovens.  

Uma outra perspectiva de atuação, para a escola básica, é o evento Masterclass 

Hands On Physics Particles e que é o evento estudado nessa tese. Abrir-se-á, portanto, 

um parêntese nesse capítulo para discutir de modo mais pontual o evento especificado. 

4.3. O evento Masterclass Hands On Physics Particles 
 

O evento International Masterclass Hands On Physics Particles, foi idealizado e 

realizado, pela primeira vez, por Roger Barlow, em 1997, no Reino Unido. O objetivo 

inicial do autor era organizar atividades de física de partículas para estudantes da escola 

média, de modo a atualizar o conhecimento escolar dos estudantes acerca das pesquisas 

em física de partículas.  

Em 2005, com o advento do Ano Mundial da Física, o Laboratório CERN
4
 e o 

IPPOG
5
 adotaram a ideia e promoveram o evento em escala mundial. Desde então, 

estima-se que cerca de 10.000 jovens já participaram do evento, que ocorre, anualmente, 

em 37 países (BILOW e KOBEL, 2014). O objetivo dos organizadores é apresentar a 

forma de produção científica dos grandes laboratórios, visando não só introduzir a física 

                                                 
4
 European Organization for Nuclear Research 

5
 International Particle Physics Outreach Group 
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de partículas contemporânea no contexto escolar, mas, também, constituir-se, para eles, 

em uma opção de atuação profissional. 

A organização mundial do Masterclass é sediada na Alemanha, na Technische 

Universität Dresden, sob a direção da química Uta Billow. O grupo alemão possui a 

responsabilidade de preparar as videoconferências mundiais, organizar o calendário do 

evento e dar suporte administrativo às instituições participantes, espalhadas em 

diferentes países. Para os cientistas do CERN, um dos laboratórios atualmente 

participantes do evento, cabe a tarefa de desenvolver o programa de análise de dados 

utilizado no evento, disponibilizando dados reais, além de incluir a participação de seus 

cientistas nas videoconferências (BILOW e KOBEL, 2014). 

Abaixo é apresentada a evolução dos quadros de participantes e instituições ao 

longo dos anos no evento. Percebe-se um aumento significativo de participantes (alunos 

entre 15 e 18 anos, em média) e a introdução, em 2007, de programas de formação 

docente. No que se refere aos países participantes, desde 2005 até 2012, duplicou o 

número de países.  

 
Gráfico 1: Evolução dos participantes no Masterclass (HATZIFOTIADOU, 2014) 
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Gráfico 2: Evolução da participação de institutos e programas de formação docentes no Masterclass 

(HATZIFOTIADOU, 2014) 

 

 
Gráfico 3: Evolução da participação de países no Masterclass (HATZIFOTIADOU, 2014). 

Os organizadores sugerem que o evento seja realizado ao longo de um único dia. 

Para os representantes nos países locais é enviado um manual do experimento ALICE
6
 

com sugestão de organização. No entanto, as instituições participantes podem modificar 

esse cronograma, readaptando-o ao contexto de seu público. O esquema proposto 

abaixo refere-se ao ano de 2015, destinado ao grupo que participaria do evento referente 

aos dados do experimento ALICE: 

Esquema proposto para o dia: 

− 9:00 - 9:30: Chegada e boas vindas 

− 9:30 - 11:30: Aulas (duas de 45 minutos + perguntas/discussão) 

 Aula 1: Introdução à física de partículas 

 Aula 2: Introdução ao plasma de quark-glúon e ALICE 

                                                 
6
 Além do experimento ALICE, existe no CERN os experimentos CMS, Atlas e LHCb. Os dois primeiros 

participam do evento 
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− 11:30 - 12:00: Visitas as instalações/laboratórios 

− 12:00 - 13:30: Almoço 

− 13:30 - 15:30: Introdução ao exercício e medição dos dados  

− 15:30 - 16:00: Preparação para a videoconferência 

− 16:00 - 16:30: Videoconferência 

− 16:30 - 17:00: Avaliação e Finalização do evento. 

O manual de instruções segue apontando algumas formas de apresentar os dados 

e como abordar as colisões com os estudantes. De modo geral, essas indicações 

possuem uma concepção conceitual, com ênfase na análise e compreensão do exercício, 

e priorizam as análises visuais dos eventos estudados.  

No Brasil, físicos de partículas das instituições USP, IFT-Unesp, UFABC e 

UERJ são alguns dos profissionais que organizam e vêm participando desse evento.  

Esse evento ocorre na UERJ desde 2008, sendo, posteriormente inseridos nas outras 

instituições ao longo desse período (iniciou-se no IFT em 2009, na USP em 2012 e na  

UFABC em 2014). Embora inicialmente pensado e produzido apenas por cientistas, no 

caso específico brasileiro, os Masterclasses passaram a apresentar também um perfil 

educacional, devido a cooperação entre físicos e pesquisadores em ensino de física.  

A estrutura original de cada evento se constitui em dois pilares ou dois momentos: uma 

atividade do tipo hands on e uma videoconferência. Em ambos, o objetivo é fazer com 

que os alunos participantes vivenciem algumas das etapas de pesquisa, tal como 

desenvolvidas nos grandes laboratórios, a partir de ações concretas e debates com os 

próprios cientistas.   

Como no evento participam todos os experimentos do LHC como CMS, LHCb, 

Atlas, iremos nos ater ao evento em que se refere ao experimento ALICE
7
. Esse 

subcampo é fundamentalmente destinado ao estudo de colisões entre núcleos pesados 

(chumbo) a altíssimas energias na expectativa de formar no laboratório o chamado 

plasma de quarks e glúons, estado da matéria que se constituí de partículas 

fundamentais (quarks e glúons) e que acredita-se teria povoado nosso Universo alguns 

microssegundos após o Big Bang. Esse estudo deve trazer informações importantes 

sobre diversos fenômenos relacionados à força forte, como o confinamento de quarks e 

glúons nos chamados hádrons (partículas constituídas de quarks, como prótons e 

nêutrons).   

                                                 
7
 Site do experimento: http://aliceinfo.cern.ch/ 
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O primeiro momento das atividades refere-se a um programa computacional, 

onde os alunos fazem a análise de dados reais dos experimentos do LHC, representados 

por um conjunto de trajetórias de partículas resultantes das colisões entre prótons. No 

caso específico do exercício proposto pela colaboração ALICE (Figura 6), os alunos são 

estimulados a analisarem as diversas trajetórias e identificarem dentre elas aquelas que 

correspondem a possíveis produtos do decaimento dos mésons K0 e Λ, conhecidas como 

partículas estranhas. Para isso, devem realizar uma análise “manual”, buscando por 

pares de trajetórias cuja correlação entre os momentos resulte no valor da massa 

invariante dos mésons que estão sendo buscados nos dados. Isso é feito para diversas 

colisões, até que se encontre um número razoável de mésons. Em seguida, uma análise 

mais automatizada é realizada, simulando mais de perto o que os cientistas fazem na 

realidade, podendo-se analisar milhares de eventos a fim de se obter uma boa estatística. 

Os alunos, em geral, trabalham em duplas, de forma que cada dupla consegue analisar, 

em média, cerca de 20 colisões manualmente e a análise automatizada, em 2 horas de 

atividade.   

 
Figura 6: Tela de uma colisão próton-próton do experimento ALICE 

 

Posteriormente, um dos cientistas participantes do evento compila o conjunto de 

resultados obtidos por todas as duplas de alunos, produzindo o gráfico que corresponde 

ao resultado da análise do grupo como um todo. Na Figura 7, são apresentados gráficos 

que resumem os resultados das medidas automatizadas. O eixo das ordenadas refere-se 
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ao número dos decaimentos compilados pelos estudantes durante a atividade e, no eixo 

das abscissas, estão os valores das massas invariantes correspondentes, representadas 

em GeV/c
2
 (Giga elétrons Volts por velocidade da luz ao quadrado). Nesse caso, o 

primeiro gráfico representa o número de partículas originárias (picos) referente às 

partículas mães  e, no segundo, da partícula mãe K
0
.  

 

Figura 7: Gráfico com dados compilados de um grupo para partículas Lambda e Kao 

 

Ao término dessa fase da atividade, um cientista do grupo local apresenta os 

gráficos aos alunos e esses se preparam para a videoconferência mundial, que constitui-

se no segundo momento ou pilar do masterclass. Em geral, faz-se tal encontro com 

cerca de cinco escolas espalhadas pelo mundo, que trabalharam simultaneamente a 

partir dos mesmos dados. Cada instituição apresenta, então, seus resultados aos 

videoconferencistas, que comentam e analisam possíveis leituras para os dados 

apresentados. Em seguida, os jovens fazem questionamentos aos físicos e podem 

discutir sobre diferentes assuntos (trabalho científicos, questões conceituais, aplicação 

dos estudos etc). Para finalizar a videoconferência, os estudantes participam de um Quiz 

onde são feitas diversas questões sobre a temática apresentada no evento. Ela possui 

uma perspectiva lúdica e é um mote para um momento de perguntas para os 

videoconferencistas.  

No Instituto de Física da USP, o evento ocorre desde março de 2012 e é 

organizado por físicos de partículas e pesquisadores em ensino de física. Em todas as 

edições foram desenvolvidas as atividades em dois dias, sendo o primeiro dia com uma 

duração de 8 horas e o segundo dia com uma duração de 5 horas. O evento internacional 

segue o calendário escolar europeu e, portanto, ele ocorre no mês de março que 

corresponde ao final do ano letivo no hemisfério norte.  
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No IFUSP, na UFABC e em outras instituições nacionais foi feita uma 

adaptação do evento para que fosse possível aos alunos analisarem os dados em tempo 

hábil antes da videoconferência. Enquanto na Europa ela ocorre no final do dia do 

Masterclass, no Brasil, a participação ocorre no segundo dia, considerando as diferenças 

de fuso-horário.  

A escolha das escolas participantes se dá através da publicação de edital e 

divulgação na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e pela internet. Os 

docentes interessados se inscreveram em um curso em janeiro
8
 no Instituto de Física e, 

inicialmente, se propunha uma seleção conforme as potencialidades de replicação da 

atividade do evento em suas escolas. No entanto, pela baixa procura das escolas 

públicas em detrimento das escolas privadas, em geral, todos os professores das escolas 

públicas são convidados e a seleção efetivamente aos termos propostos só ocorre com 

professores das escolas privadas.  

As atividades se dividem em três momentos: contextualização histórica do 

desenvolvimento da física de partículas e dos aceleradores, uma introdução ao estudo 

experimental da física nuclear e de partículas, uma descrição técnica dos aceleradores 

de partículas e do experimento ALICE. São abordados nas palestras do primeiro dia: a 

evolução da ideia de átomo da antiguidade ao desenvolvimento na física quântica e o  

papel tecnológico e o desenvolvimento da ciência nos grandes aceleradores de 

partículas e a visita ao acelerador Pelletron no IFUSP. No segundo dia as temáticas 

centram-se em: discussões sobre as pesquisas desenvolvidas no experimento ALICE e o 

debate sobre os resultados obtidos pós-análise dos dados. 

Resumidamente, um docente faz uma palestra sobre a evolução das ideias do 

átomo em uma abordagem histórica, apontando as diferentes concepções sobre a 

constituição da matéria. Tal situação só é possível, pois um dos pesquisadores em 

ensino de física atua na área de Filosofia e História da Ciência. 

Essa fase inicial do evento tem o intuito de introduzir para os estudantes algumas 

visões filosóficas sobre a temática e abordar a física de partículas sobre a ótica histórica. 

Nesse momento, com o intuito de contextualizar a natureza da ciência, procura-se 

debater com os alunos alguns aspectos do desenvolvimento das ideias científicas, 

                                                 
8
 O curso faz parte do projeto USP-Escola que ocorre no Instituto de Física e que se destina à formação 

continuada de professores. 
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apontando erros e a construção de modelos que fossem capazes de explicar 

determinados fenômenos científicos.  

 
Figura 8: Apresentação histórica da física de partículas 

Em um segundo momento, outro docente, físico experimental em partículas, 

complementa a discussão sobre aspectos experimentais dos estudos da matéria. Assim, 

são apresentados os desenvolvimentos científicos e tecnológicos nos experimentos de 

física de partículas, iniciados com a construção do aparato de Rutherford e que se 

desenvolveram até o LHC. Essa parte da atividade tem como objetivo discutir com os 

estudantes sobre como os estudos experimentais de física de partículas são realizados, 

procurando mostrar ideias e conceitos por trás desses estudos e que são de fácil 

compreensão. Durante esta discussão, procura-se mostrar como o desenvolvimento da 

ciência proporcionou mudanças também na dinâmica social como, por exemplo, a 

criação do protocolo http, que hoje é a base da internet. Esse tipo de discussão remonta 

ao debate sobre a relação entre a construção científica, sua dependência tecnológica 

atual e a sua inserção na sociedade. Em especial, procura-se indicar aspectos de 

negociação entre sociedade e ciência, como, por exemplo, no âmbito das discussões 

sobre os impactos causados pela implementação do LHC nas cidades que o abrigam, 

por exemplo.  

Após a apresentação, os estudantes conhecem o acelerador de partículas 

Pelletron do IFUSP, onde são apresentados os equipamentos e explicam-se alguns 

processos físicos associados à aceleração de íons. Nesse momento, os alunos entram em 

contato com um laboratório ativo e podem compreender de maneira mais realista a 

dimensão do trabalho nesse espaço de produção científica.  

Essa atividade conduz a algumas discussões acerca do funcionamento do 

acelerador, abordando os processos que possibilitam o aumento das velocidades dos 
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íons. Em especial, é apresentado o campo elétrico responsável pela aceleração dos 

átomos carregados no tanque acelerador e o campo magnético responsável pela deflexão 

do feixe nos defletores ME-20 e ME-200. A visita ao laboratório é significativa, pois 

prepara os estudantes para o debate que se segue nas atividades posteriores, abordando 

de forma mais técnica os processos de aceleração.  

 
Figura 9: Visita ao acelerador de partículas Pelletron 

No entanto, é importante salientar que são feitos diversas ressalvas que buscam 

apresentar as diferenças entre os experimentos de baixas energias (como os ocorridos no 

Pelletron) e altas energias (ocorridos no LHC). Outro fator importante discutido com os 

estudantes é a interação entre partículas e campos ocorrida durante o processo de 

aceleração. Desse debate são conduzidas algumas questões relacionadas ao 

desenvolvimento de detectores e a importância desses mecanismos tecnológicos para o 

reconhecimento de diversas partículas. 

Finalmente, os estudantes participam do exercício ao término do dia. Eles são 

apresentados aos estudos do experimento ALICE e aos conhecimentos científicos 

associados à física de partículas específicas no experimento. Inicialmente se discute 

com os estudantes sobre as partículas elementares, apontando, em especial, as partículas 

mediadoras de força. Nesse momento são apresentadas as partículas denominadas 

estranhas (K0 e Λ) e o seu processo de decaimento.  

Desta maneira, os estudantes iniciam a atividade no software que consiste em 

procurar os decaimentos referentes a essas partículas estranhas. Para isso, como já 

apresentado anteriormente, os estudantes acessam os dados reais de uma colisão próton-

próton e combinam pares de trajetórias de cargas opostas a fim de encontrar aquelas que 
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são os produtos (partículas filhas) do decaimento da partícula estranha (partícula mãe). 

Essa identificação é feita através do cálculo da massa invariante obtida das partículas 

filhas, que deve corresponder à massa da partícula mãe nos casos em que essas 

partículas de fato correspondem a decaimentos das partículas procuradas.  

Em alguns casos, deve ocorrer durante esse processo a combinação aleatória de 

partículas de cargas opostas, ou seja, que não correspondem ao decaimento de uma 

partícula estranha, gerando um fundo combinatório, que pode apresentar qualquer valor 

de massa invariante. Cada dupla de alunos analisa um conjunto de colisões e, no final, 

os dados de todas as duplas são compilados em um único gráfico. 

 
Figura 10: Análise de dados pelas duplas 

Os gráficos são apresentados aos estudantes que discutem com o cientista sobre 

o chamado fundo (combinações aleatórias de trajetórias) e outros aspectos como a 

centralidade da colisão nos casos de interação chumbo-chumbo. Também, são 

abordadas com os estudantes, algumas diferenças entre a atividade do evento e a análise 

feita pelos cientistas no laboratório. Tal debate procura discutir as limitações do 

programa em relação ao trabalho real dos cientistas, mas que proporciona uma visão 

bastante aproximada do que é feito, no entanto, em escala de dados menor.  

Em seguida os jovens preparam com a ajuda de cientistas, pesquisadores em 

ensino e professores acompanhantes, a apresentação para a videoconferência. Eles se 

organizam para escolher dois porta-vozes (em geral aqueles que possuem habilidade 

com a língua inglesa) para apresentar os dados. Em seguida, eles fazem questões mais 

abrangentes que permaneceram como dúvidas durante o evento (conceituais ou mais 

amplas) para que seja feita na segunda fase da videoconferência. Um grupo é 

responsável pela tradução e outros alunos participam lendo as questões para os 

cientistas.  
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Figura 11: Participação de estudantes brasileiros durante a videoconferência 

  
Figura 12: Videoconferência com físicos do ALICE e Quiz 

Os alunos que não possuem afinidade com a língua inglesa participam ajudando 

os outros jovens a organizarem sua fala em português antes da tradução. No entanto, 

observa-se que alguns alunos não apresentam interesse pela interação desse momento e 

que pode ser ocasionado por motivos como: timidez, embaraço pela falta de habilidade 

com outra língua, constrangimento diante de outros colegas etc. 

Mais ou menos, ao mesmo molde, seguem os eventos da UFABC e outras 

instituições. No entanto, esses grupos que coordenam os outros Masterclasses possuem 

diferenças como: escola de formação para professores e licenciandos, participação de 

grupos que tratam de temáticas lúdicas na física e outras atividades que dão uma certa 

identidade dessas instituições ao evento investigado.  

Finalizando o capítulo 

Nesse capítulo apresentou-se o laboratório CERN a partir de uma concepção 

sociológica de sua história e tomada de posição no campo científico. Procurou-se tratar 

de modo mais detalhado o evento Masterclasses Hands On como uma das ações de 

legitimação do laboratório na sociedade. No entanto, também, foi possível compreender 
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como o papel da interação entre mídia e cientistas, através das atividades de divulgação 

científica, por um lado, colocou o debate sobre a física de partículas em pauta na 

sociedade e, por outro, constituiu uma visão estereotipada da ciência através de um 

jornalismo científico baseado no reforço do imaginário social. 

Desse conjunto de apresentações, espera-se poder dar um panorama do local do 

discurso onde os cientistas estão imersos, especialmente, os entrevistados, e, também, 

um olhar acerca do evento em que os estudantes brasileiros irão apontar suas percepções 

nos questionários analisados. Essa percepção permite não perder de vista a pergunta de 

pesquisa em que se pretende compreender os aspectos simbólicos e objetivados das 

posições na estrutura do campo que estão sendo negociados através de atividades de 

divulgação científica produzida por cientistas. Em especial, buscando utilizar o objeto 

de pesquisa (o evento Masterclasses) de modo que possa conduzir ao entendimento das 

relações e negociações que estão sendo feitas na interação entre estudantes e cientistas. 

No próximo capítulo serão tratados os resultados das entrevistas e apresentar-se-á um 

conjunto de análise sobre os discursos e os processos de construção do saber sobre os 

tipos de ações que estão sendo apresentadas na fronteira entre o campo científico e  

escolar.  
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Capítulo 5: Sentidos atribuídos:  os agentes do campo 

científico 
 

 

A análise qualitativa da entrevista foi produzida a partir de um conjunto de ações 

que procuraram garantir a contextualização e a fidedignidade dos discursos dos 

entrevistados (ALVES e SILVA, 1992). Para tanto, todas as entrevistas foram 

transcritas literalmente. Após a transcrição, o material foi submetido aos entrevistados 

que, por sua vez, puderem pedir a supressão ou introdução de trechos.  

Procurou-se garantir que não fosse possível o reconhecimento da identidade dos 

pesquisados e, portanto, apresenta-se somente o necessário para o leitor compreender o 

contexto social de onde proveem os mesmos. Todas as análises sobre as entrevistas 

serão apresentadas antecedentes ao trecho selecionado para a tese e é relevante apontar 

que a análise foi subsidiada por toda a transcrição e não somente pelos extratos 

apresentados.  

A escolha por trazer uma análise pontual dos discursos dos entrevistados antes 

da apresentação efetiva dos trechos serve como instrumentos de reflexão para a leitura 

do diálogo e para a possível reflexão entre autor e leitor sobre o tema tratado. No fim de 

cada apresentação também é exibido um quadro com os principais elementos 

norteadores dos discursos apresentados na totalidade da entrevista.  

Procurou-se tratar a análise a partir de uma reflexão que pudesse constituir 

elementos sobre os tipos de sentidos que estão sendo dados pelos cientistas nas ações de 

divulgação de modo a desenhar um perfil da natureza das fronteiras que se está 

analisando na tese. Divide-se tal análise a partir de três grandes dimensões instituídas 

pela sua relevância no que tange a relação entre o público escolar e os cientistas: as 

demandas ou necessidades do campo escolar, as perspectivas no campo social e as 

demandas do campo científico. 

Todos os trechos sofreram correções gramaticais ou adequação para o uso da 

linguagem culta, e, portanto, foram retirados repetições e cacoetes que pudessem 

comprometer a leitura do texto.  

Foram feitas 11 entrevistas  onde uma foi descartada por ter objetivado outras 

dimensões sobre a divulgação científica e que não tinham diálogo com a proposta de 

análise da tese. O grupo pesquisado possui alguma relação entre si, sendo em alguns 

casos relacionados ao seu papel na rede social estabelecida no laboratório ou 

aproximação devido suas nacionalidades. Abaixo é representada a rede social traçada a 
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partir das relações profissionais ou de amizade entre os atores utilizando o software 

Ucinet e Netdraw. Os dados foram coletados através das falas dos cientistas durante a 

entrevista e devido as indicações dos pesquisados. Na Figura 13, as representações em 

formato de círculo representam as cientistas mulheres, enquanto, os formatos 

quadráticos, os homens.  

O que se busca trazer nessa representação são os momentos em que os 

profissionais investigados comentam ou recomendam ao entrevistador que ele procure 

os outros cientistas. Isso representa as relações e reconhecimentos que estão sendo 

associados aos profissionais que participam do laboratório. Ainda que essa 

representação seja limitada, visto o baixo número de entrevistados, ele representa 

indicativos de relações que podem dar alguns subsídios para o entendimento do 

subcampo que é o laboratório. 

 

 
Figura 13: Sociograma do cientistas entrevistados 

Esse sociograma, de modo geral, representa as relações que foram estabelecidas 

entre os entrevistados ao longo da sua atuação na divulgação e no trabalho científico. 

Pode-se perceber que há três subgrupos (cliques) em que estão separados ou ligados por 

uma relação. No caso dos cientistas sem ligação com os outros dois grupos estão os 

cientistas brasileiros que possuem interações sociais devido ao grupo de pesquisa e são, 

em termos gerais, parte de um mesmo experimento associado ao CERN (cientistas 1, 2, 

3 e 4). No outro conjunto de subgrupos está o grupo relacionado ao experimento ALICE 

(cientistas 5, 6, 7, 8, 9 e 10). Esses dois grupos estão ligados pelos cientistas 9 e 10 que 
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possuem relação social visto sua posição como responsáveis pela divulgação, tanto do 

experimento ALICE como das ações gerais de educação e divulgação do CERN.  

 

5.1. Cientistas brasileiros 
 

Cientista 1 
 

O Cientista 1, físico de formação, possui uma trajetória peculiar. Formado em 

licenciatura pela Universidade de São Paulo, fez o bacharelado após a conclusão do 

primeiro curso. Teve participação ativa no movimento estudantil dos anos 80, fazendo 

parte de ações em diferentes momentos da política nacional e de mudanças no campus 

da USP. "Eu vivi integralmente a universidade, minha atuação política na época era 

muito forte então eu fui como representante da UNE para El Salvador. Retomamos o 

conjunto universitário, a moradia universitária na USP". Participou de momentos 

relevantes da política nacional: "Eu estava na criação do PT e fazia parte da 

organização de esquerda".  

Essas participações efetivas nas ações políticas da época foram "deixando de 

lado um pouco a parte acadêmica" e resultando em um tempo maior na formação dita 

mais formal. Com o decorrer da vivência fora da sala de aula e o abandono temporário 

nos estudos científicos, permitiram-no novas experiências. "Afastei-me e fui para o 

interior fazer outras atividades artísticas - fazendo jóias - e tinha um ateliê, vivia da 

minha criatividade". 

No decorrer de suas atividades com as artes os processos criativos acabaram por 

despertar, novamente, um tipo de desejo pelo retorno à pesquisa científica. "Eu fui 

vendo que a criatividade é um processo só, na verdade. Você resolve uma equação 

diferencial ou você cria um anel e o procedimento é muito parecido e foi uma coisa que 

eu trouxe depois para fazer física". 

Esse processo foi estimulado pelos desafios em construir um tipo de objeto ou 

resolver uma equação que extrapolava o conhecimento específico e ganhava dimensões 

mais amplas. "Um problema da criatividade, como fazer um anel, você pensa naquilo, 

aí vem a solução. E você já trabalhou tanto naquilo que tem que derreter e começar 

tudo de novo e é o mesmo trabalho da física teórica, você passa uma página, duas 

páginas, vinte páginas de conta e vai abrindo e não está indo para lugar nenhum e você 

começa tudo de novo". 
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A família tradicional dos anos 50 não demonstrava nenhum tipo de reforço 

social pela escolha acadêmica. Parte do capital cultural familiar vem do pai pelo 

interesse em temas gerais. "Meu pai sempre gostou muito de leitura de ciências de 

conhecimentos em geral, enciclopédias. Nos anos 70 tínhamos as coleções de fascículos 

Conhecer a Ciência".  

Na infância era fã do Iuri Gagarin, gostava de temas relacionados ao espaço e a 

engenharia eletrônica, que foram mais tarde substituídos pela ciência básica. "Resolvi 

que gostaria de fazer física". Mas a escola, no entanto, não foi o principal motivador 

para a escolha profissional. "A escola era terrível, principalmente o ensino médio. Eu 

acho impressionante como é que eu gostava ou quis fazer ciência, mas eu tinha esse 

aspecto lúdico com a matemática, gostava de resolver equações". 

Hoje é professor de universidade federal e trabalha em pesquisa básica, 

colaborando com grupos nacionais e internacionais de física de partículas. A formação 

no exterior (pós-doutorado) conduziu a uma desenvoltura na inserção em diferentes 

atividades intelectuais nas universidades e laboratórios (participação em bancas, 

palestras, orientações). 

A entrevista foi desenvolvida no espaço de trabalho do cientista. A 

personalidade descontraída e os modos gentis ajudaram na elaboração de um clima 

amigável, sem ares acadêmicos formais. O pesquisado parece assumir uma relação mais 

relaxada com outros colegas de trabalho, o ambiente é claro e agitado, com diferentes 

pesquisadores caminhando, entrando e saindo das salas em tom de cordialidade.  

O decorrer da entrevista aponta um cientista preocupado com os problemas da 

sala de aula, tema que lhe é familiar pela sua atuação como professor da escola básica. 

Sua fala oscila em preocupações pontuais, geradas por sua ação no campo científico e 

preocupações mais amplas, relacionadas aos problemas sociais do país.  

  

Sobre a escola, a produção do conhecimento e reconhecimento social. 

 

Durante toda a entrevista aparecem diferentes aspectos associados às posições 

que são enfrentadas pelo cientista ao longo de suas ações de divulgação, científicas ou 

sociais. Percebe-se uma demanda por procurar uma parceria, um diálogo com a escola e 

reconhece que tal aproximação deve vir dos agentes do campo científico. Esse aspecto 

está relacionado com a dimensão associada a trajetória histórica do entrevistado. Devido 

seu capital social fortemente atrelado a participação em ações políticas tal postura 
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representa um tipo de habitus científico institucionalizado (LENOIR, 2005) que dialoga 

com o habitus escolar e que procura trazer as demandas provindas do campo científico 

para o escolar e vice-versa. 

Isso, pois implicitamente o entrevistado reconhece que o laboratório científico é 

distanciado do espaço social mais amplo. Em alguns momentos o cientista aponta para a 

necessidade de reconhecimento de sua ação como cientista pela população nacional.   

Outro fator que também aparece nesse extrato é a atividade científica como um 

dos objetivos do evento Masterclass. Esse tipo de viés das atividades como a encontrada 

no evento possui relevância por proporcionar uma possibilidade de trazer um saber do 

campo científico para o público escolar. O reforço pela legitimação do campo científico, 

representado pelo discurso do cientista busca conduzir a implementação das ações 

objetivadas da ciência para os alunos (BOURDIEU, 2003).  

 
- Gostaria de saber um pouco mais "Para quê 

divulgar?" Saber um pouco mais sua opinião, 

sua posição pessoal. 

 

Cientista 1: O objetivo central do Masterclass é 

levar a estrutura fundamental da matéria aos 

alunos do ensino médio e mostrar para eles 

como é feita essa pesquisa científica, por 

exemplo, apresentar os procedimentos da 

pesquisa científica. Isso que é o diferente, não é 

apresentar simplesmente um seminário. No 

seminário você pode falar apenas, mas a 

diferença do Masterclass é este Hands On. Os 

alunos analisam dados reais. De tentar explicar 

de onde vem essa coisa que existe no elétron, se 

você não vê, não cheira, não olha. Como é que a 

gente vai acreditar? Por fé? Por que a gente 

acredita que se o professor fala é verdade? Não! 

Então a gente mostra para os alunos como se 

chegou. É uma maneira de apresentar essa 

estrutura previsível aos olhos, mostrar, de início 

como é feito, fazê-los participar e, mexendo, 

eles acabam adquirindo e fixando melhor os 

conhecimentos. Por exemplo, a força magnética 

que dependendo da carga vai fazer uma curva 

para um lado ou vai fazer uma curva para o 

outro lado e isso a gente aprende no 

eletromagnetismo do ensino médio. Tem a 

fórmula e que se resolve o exercício, mas 

quando você vê na tela que está indo por um 

lado e outro por outro lado, o aluno fala: "Ah, 

então esse aqui é múon positivo e esse é o múon 

negativo". Fixa visualmente essa questão da 

curvatura. 

 

- Parece que esse conhecimento aprendido em 

sala de aula começa a fazer um pouco mais de 

sentido? 

Cientista 1: Exatamente! 

 

-  E mostrar um pouco  aquilo que ele aprende 

em sala de aula não está tão longe do que você 

precisa saber para fazer a ciência atual? 

 

Cientista 1: É, basicamente isso! Eles 

aprenderam no eletromagnetismo, de cargas 

elétricas e que está sendo utilizado ali para. 

Então, o primeiro objetivo central do 

Masterclass é isso, levar esse conhecimento aos 

estudantes do ensino médio. Não só o 

conhecimento teórico da matéria, mas o 

conhecimento de como se processa no nível 

experimental essa descoberta. O outro é trazer 

os estudantes para dentro da universidade. É 

uma atividade extensionista nesse sentido. Você 

traz as escolas para dentro da universidade e 

tente levar esse conhecimento que está recluso 

dentro da universidade para as escolas de ensino 

médio da região. Tentar fazer com que haja esse 

fluxo de conhecimento para fora dos muros da 

universidade, na verdade, tem essa finalidade 

extensionista também. E outra que eu diria que é 

motivacional que é dizer que a ciência existe, 

que é algo que não é necessário os EUA ou a 

Europa e é fundamental aqui no país. De que a 

ciência existe e de que a ciência não deve ser só 

uma coisa voltada para um objetivo específico 

de ganhar dinheiro ou desenvolver um produto, 

ou seja, uma ciência aplicada simplesmente. 

Mas que é uma ciência para o desenvolvimento 

do conhecimento. Esse é outro conceito que 

existe muito pouco no Brasil que é um conceito 

que em outros países já está mais desenvolvido 

e plenamente atingido. Mas aqui tem pouco, 

mas é a maneira de dizer que essa área da 

ciência fundamental também existe. 
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- Você acha que o Masterclass faz um papel 

social para a escola... 

 

Cientista 1: Sim é isso mesmo. Cumpre esse 

papel social, eu tenho certeza que cumpre e é 

um papel que a escola não cumpre, não por 

falha da escola, não cumpre porque não é papel 

da escola fazer isso. Os professores do ensino 

médio não são cientistas, eles não trabalham 

seja no Masterclass ou em qualquer outra área 

da ciência. É papel dos cientistas dessas áreas 

entrar em contato com a escola para que haja 

essa conexão entre a realidade que é mostrada 

na sala de aula e a realidade dos laboratórios. É 

os pesquisadores que tem que tomar essa 

iniciativa de procurar os professores é 

fundamental uma divisão realmente de tarefa. 

 

Sobre o campo científico, o papel da escola e a identidade nacional. 

 

As demandas do campo científico aparecem de modo mais explícito na 

passagem apresentada abaixo. A manutenção dos quadros profissionais e o desejo por 

despertar vocações é uma demanda do espaço social científico e que é representado no 

discurso dos cientistas (DEZALAY e MADSEN, 2013). Nas ações políticas mais 

amplas aparece o financiamento por atividades de divulgação que acabam pela 

proliferação dessas atividades. Nesse aspecto as estratégias de tomadas de posição 

parecem encontrar no campo científico o abrigo financeiro para se obter sucesso nas 

ações de divulgação (BOURDIEU, 2011). 

O saber científico, no entanto, acaba sendo delegado ao campo escolar. O papel 

do evento é apresentar, segundo o entrevistado, aspectos da atividade científica e 

produzir uma demanda para os professores. Ou seja, a introdução da física de partículas 

no currículo possui uma perspectiva de fronteira de frente (ÁGUAS, 2013). Reflete um 

movimento de adentrar ou expandir a participação da física no âmbito dos conteúdos 

escolares. 

 

 
Sobre o sentido do Masterclass para os alunos 

 

Cientista 1: Toda essa ideia é mostrar que 

existe ciência e acho até mais importante - antes 

do conteúdo específico do Masterclass - é 

mostrar a estrutura fundamental da matéria. 

Tentar ensinar e ter isso no contexto do ensino 

médio, mostrar para os alunos que é possível ser 

cientistas. Que existem cientistas no país, que 

existe cientistas atuantes e que cientista não é 

uma peça de ficção, principalmente, com a 

visibilidade que teve os grandes aceleradores, 

parece coisas de ficção científica mesmo, de 

heróis de filmes e, na verdade, são coisas que só 

se vê em filmes. Eles não sabem que podem e 

que tem gente no Brasil que faz isso. Que é 

perfeitamente possível. Então essa é uma das 

mensagens ao se apresentar, enquanto cientistas, 

e tentar trazer a emoção de ser um cientista. 

Essa parte emotiva eu acho que é muito 

importante para eles acharem bacana ser 

cientista, que ser cientista não é uma coisa 

esquisita, mas uma pessoa atuante, que está 

apaixonada por aquele trabalho e tentar mostrar 

essa paixão por aquele objeto de estudo. Essa eu 

acho que é uma das coisas principais e é até 

mais importante do que o conteúdo em si. O 

conteúdo em si, eles vão ter uma ideia, eles vão 

aprender na escola, talvez até os professores do 

ensino médio. Quando o conteúdo, claro, entrar 

na grade curricular. Então, não é a função 

principal nossa no Masterclass desenvolver esse 

conteúdo, mas é trabalhar com os professores 

para que eles possam levar esses conhecimentos 

para a sala de aula e dar essa motivação para os 

alunos. Para eles se interessarem e achar aquele 
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negócio bacana e quem sabe, despertar neles, se 

eles já têm alguma vocação ou uma vontade, 

mostrar para eles que é um caminho possível e 

trazer inclusive para trabalhar com a gente.  

 

- Entendo 

 

Cientista 1: Pois é, então, ou seja, no final das 

contas é quase que uma forma egoísta até de 

pensar nisso.  

 

-Mas eu acho justo 

 

Cientista 1: A gente precisa de gente para 

trabalhar, para desenvolver a área e, às vezes, a 

gente não consegue, principalmente nisso. 

 

- Mas isso que você fala é uma coisa um pouco 

mais mundial ou não? O que quero dizer é que 

me parece, o mundo como um todo, tanto na 

Europa, a gente vê o caso dos EUA e que eles 

chamam de fuga de cérebros. 

 

Cientista 1: Uhumm [concorda] 

 

- Importando muito esses profissionais de 

outros países,  pois já não se tem ou não se 

procura mais essa profissão ou a 

desvalorização, o que você acha? 

 

Cientista 1: Não, a evolução histórica é um 

pouco diferente, o cientista, o professor sempre 

foi muito valorizado, ou seja, agora, tá perdendo 

um pouco isso daí. Já foi mais valorizado 

inclusive em outras épocas, os cientistas e tudo 

o mais, não sei agora, as pessoas não leem mais 

quadrinhos. Mas o tio Patinhas, o pessoal do tio 

Patinhas da Disney, tinha o prof. Ludovico que 

tinha sotaque alemão, ou seja, era exatamente o 

cientista alemão que veio da segunda guerra 

fugindo do nazismo, pros Estados Unidos, era 

um personagem, o cientista. Era um personagem 

do dia-a-dia da sociedade. Ou seja, você não 

precisa ser nenhum gênio para ser cientista, faz 

parte do dia-a-dia e eles sabem que existe, que é 

possível ser cientista, e os garotos que 

desenvolvem muito bem tem as feiras de 

ciências e eles querem ser cientistas, 

eventualmente. No Brasil a gente tá um passo 

aquém disso, a ciência não parece ser uma coisa 

possível, a ciência ainda não está no imaginário 

das pessoas, não faz parte da sociedade ainda, 

ou seja, dizer: "Eu quero ser um cientista" é algo 

estranho no corpo social. 

 

-Em termos políticos você acha que essas ações 

do Masterclass para o grupo, para a instituição, 

para a universidade, tem algum papel 

significativo. O Masterclass tem essa 

capacidade de trazer esse viés mais político... 

 

Cientista 1: Claro! Não inclusive ele está 

enquadrado dentro disso aí, é uma ação que 

partiu naturalmente da gente mas que qualquer 

agência de fomento atualmente, a partir de um 

certo nível de fomento de financiamento de 

projeto exige também essa parte de divulgação, 

por exemplo, nós agora recentemente 

submetemos e fomos até para a segunda fase da 

chamada do "XXX" que são grandes centros de 

pesquisa, inovação e divulgação, ou seja, então, 

com projeto de até 10 anos financiados pela 

FAPESP com orçamentos gigantescos também, 

ao todo no estado de SP são entre 10 e 15 só em 

SP, entre todas as áreas de conhecimento e que 

apoia nessas três pernas, hoje, qualquer projeto 

está apoiado nessas três pernas: pesquisa, 

inovação e divulgação. Então, mesmo dentro do 

nosso projeto XXX que a gente tem submetido 

para a FAPESP essa tem sido uma área forte 

dentro do nosso projeto. Não é apenas de 

desenvolvimento de pesquisa, mas é também de 

divulgação. Então o masterclass em série está 

no coração também do nosso projeto de 

financiamento das agências de fomento. 

 

Sobre a relação entre cientistas e público, a produção do conhecimento e as 

expectativas. 

 

Nesse trecho aparecem alguns momentos sobre a relação entre o cientista e o 

público escolar. Retoma-se a importância de interação humana em detrimento da 

aproximação com a atividade computacional. Ainda, reconhece nas ações do evento um 

papel importante de construir subsídios conceituais para que os jovens possam elaborar 

reflexões sobre os dados analisados. Todas essas retomadas reflexivas parecem estar 
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distanciadas do âmbito escolar e refletem de modo significativo a fronteira ora como 

frente, ora fronteira que separa (ÁGUAS, 2013). 

Tal demanda parece apresentar novamente um embate entre as diferentes 

percepções provinda do habitus adquirido no campo científico e escolar, que entram em 

conflito ao compreender que o evento pode ter duas demandas, mesmo que se considere 

que a relação humana possui maior relevância no que outros tipos de aquisições. 

 
- Em sua opinião, principalmente com os alunos 

do ensino médio, ao terem contato com esse 

laboratório. Você acha que ele tem um papel 

formativo para esse esses alunos, entrar num 

laboratório ou você acha que é tempo muito 

pequeno para... 

 

Cientista 1: É um tempo muito pequeno, lá na 

XXX, por exemplo, como a gente tem um 

espaço grande e é bonita a sala, então a gente 

tem nossa sala remota, de trabalho, do 

experimento. Eles veem as estações e tem muito 

plantões de monitoramente de dados e tudo o 

que a gente faz daqui do Brasil. Então a gente 

consegue fazer coisas com quatro monitores 

juntos, deixamos os displays de televisão grande 

com eventos de gráficos e os alunos veem e 

falam: "Ah nossa então vocês trabalham aqui!". 

A parte de processamento de dados bastante 

pesado também fica muito bonito o lugar, por 

que, não sei se você viu já. 

 

-Eu já vi em foto, é bonito. 

 

Cientista 1: Pois é, todo envidraçado. Aqueles 

computadores, aquelas partes. Uma parte é dos 

alunos fazerem a visita. Então eu costumo fazer 

isso. Aí eu mostro para os alunos, abro os 

negócios e falo "Ah tá vendo, cada um desses 

tem uns não sei quanto mil computadores aqui 

dentro". O cabeamento, aquele monte de 

cabeamento, que é uma estrutura de 

processamento que eles nunca viram. Então 

nesse sentido ainda você consegue um pouco 

mostrar isso. Mas ainda é muito diferente da 

realidade de um laboratório mesmo, também 

não sei se até que ponto é necessário mesmo, é 

um pouco diferente de um laboratório de 

química que tem mais vidros e faz reações.  

 

-E se pode mexer e as coisas ficam de outra cor. 

 

Cientista 1: É, no nosso laboratório, o que tem 

de muito interessante são as visitas guiadas lá 

no CERN mesmo quando vai visitar o detector, 

entra lá embaixo no subterrâneo e aquela coisa 

gigantesca, aqueles negócios.  

 

 

 

- Entendo, quando você olha para o 

computador é só um computador, mesmo que 

seja gigante. Mas o que está por trás é a 

interação com o cientista, não? 

 

Cientista 1: É  

 

- Por que você tá interagindo com o cientista e 

ele tá te mostrando, aquilo ganha outro 

significado? 

 

Cientista 1: Não, exatamente isso. Eu acho que 

é isso mesmo porque de outra forma eu acho 

muito frio você ficar analisando os dados 

olhando na tela de computador. E eu acho 

fantástico como que eles fazem! Eles fazem e se 

animam, vão fazendo, vão tentando fazer e eu 

"Nossa eles se animaram com isso? Tão sem 

graça esse negócio, mas como eles se animaram 

com isso?"  

 

-Parece que faz sentido? 

 

Cientista 1: Faz sentido, mas é que você tem 

essas palestras antes, toda essa motivação antes 

e então quando eles vão fazer estão motivados 

para aquilo. Eles conseguem extrapolar da tela 

aqueles eventos provindos do detector gigante 

para aquelas coisas todas que estavam 

acontecendo. Eles conseguem fazer essa 

conexão senão ficaria realmente uma coisa 

muito chata de ficar vendo uns tracinhos para lá 

ou para cá. E eles "Ah isso aqui é isso, isso aqui 

é aquilo"   

 

-Como se fosse um cálculo normal, como na 

sala de aula... 

 

Cientista 1: É exato.
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Sendo a primeira vez que aparece o quadro seguinte é necessário explicitar seus 

elementos para que se entenda a análise e a inserção de temas retirados das entrevistas. 

Inicialmente, encontram-se nesse quadro, nas colunas, as percepções das fronteiras: que 

separa, como frente e que une (ÁGUAS, 2013). São elementos retirados dos discursos 

dos entrevistados que caracterizam aspectos associados à cultura, opiniões e atitudes em 

que se apresentam essas demandas. Nas linhas encontram-se os campos social, escolar e 

científico. Isto, pois os discursos são influências pelas trajetórias dos sujeitos em 

diferentes campos (BOURDIEU, 2010) e suas opiniões estão ligadas às construções 

sociais que refletem o que pensam e o que pretendem como ação no campo escolar, no 

campo social e no científico.  

Nesse sentido, quando se pensa na fronteira que separa e o campo escolar, em 

determinados momentos aparece nos discursos elementos do ato de divulgar que 

caracterizam a necessidade de distinguir, por exemplo, o saber científico escolar e o 

saber científico puro, com o objetivo de construir limitações. Por outro lado, há 

percepções de aproximação, com campo escolar pelos cientistas, nos moldes da 

fronteira que une quando os discursos refletem um desejo por ter contato com os 

agentes da escola, de poder aprender com eles o que é hoje a escola e o que pensam os 

alunos e ao mesmo tempo mostrar como são os cientistas e seu mundo.  

No Quadro 1 apresentam-se os elementos que aparecem no discurso da 

totalidade da entrevista. São representações como cita Águas (2013) que se caracterizam 

pela dimensão homogênea das fronteiras, que convivem entre si, mas que pode ser 

entendidas de modos distintos. As ações de divulgação são, em partes, produtos das 

demandas do campo científico de modo a manter os quadros profissionais. No que se 

refere aos aspectos educacionais, aparecem interesses de procura pela construção de 

parcerias capazes de instituir ações do tipo fronteira que une. Isso reflete um objetivo 

comum de superar as diferenças entre campos para elaborar ações cuja escola seja a 

protagonista nas escolhas e propostas de divulgação.  

Cientista 1 Fronteira que Separa Fronteira como Frente Fronteira que Une 

Campo 

Escola 

- conteúdo escolar é 
responsabilidade da 
escola 

- introduzir o saber da 
física de partículas na 
escola 
- a física entra na escola 
para promover o 
engajamento 
- o saber científico entra 
na escola para superar a 
visão de ciência estática 

- promover o diálogo entre 
universidade e escola 
- apresentar o espaço da 
universidade aos estudantes da 
escola média 
- complementar os saberes dos 
professores através das atividades 
- aprimorar o uso da linguagem no 
tratamento com o público 
- possibilitar a humanização da 
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física através da interação 
cientista-aluno 

Campo 

Social 

- existência de cientistas 
brasileiros 
- entrar no imaginário 
social 
- reconhecimento da 
ciência enquanto 
construção da saber 

- construção do 
imaginário social da 
profissão científica no 
Brasil 

 

Campo 

Científico 

- público ignora o saber 
científico 
- conhecimento 
intermediário complexo 

- apresentar um espaço 
de possíveis da profissão 
de cientista no Brasil 
- apresentar a emoção 
da atividade científica 
- despertar vocações 
- manter os quadros de 
profissionais do campo 
científico 
- suporte para 
financiamento de 
pesquisa 

- mostrar ao aluno o 
desenvolvimento da física 
- apresentar o saber científico 
sendo tratado no âmbito dos 
experimentos em laboratórios 
- preocupar-se em apresentar uma 
visão do cientista mais próxima da 
sociedade 
- apresentar aspectos emocionais 
nas interações com os alunos de 
modo a descaracterizar a visão do 
cientista solitário 

Quadro 1: Elementos norteadores dos discursos - Cientista 1 

Cientista 2 
 

O Cientista 2 é pesquisador de uma universidade federal em São Paulo e fez 

toda sua trajetória acadêmica no Brasil com estágio em laboratórios no exterior. Filho 

de um pai com "formação de militante político que dá importância à educação como 

base para o cidadão e para a sociedade" teve apoio do mesmo para seguir a carreira 

científica. 

O pai imigrante nordestino trouxe-o da Bahia para trabalhar e estudar na capital 

paulista. Entrou concomitantemente na USP em bacharelado em física e na polícia 

militar do Estado. A necessidade de uma renda financeira provinda do salário como 

funcionário público não possibilitou dedicar-se totalmente aos estudos universitários, e, 

portanto, assumiu dupla jornada, cientista e policial, durante os períodos da graduação, 

mestrado e doutorado. "A vida é complicada e você tem que pesar duas coisas. Você vai 

deixar de ganhar um salário bom para ganhar uma bolsa de iniciação científica, 

mestrado ou doutorado?". Somente no pós-doutoramento que foi possível largar as 

atividades militares para assumir em tempo integral a universidade, pois "felizmente a 

bolsa de pós-doutorado lhe permite fazer isso".  

A figura do pai é significante para o desenvolvimento educacional da família 

tornando-o um incentivador constante para os filhos seguirem os estudos. "Meu pai 

sempre foi meu grande incentivador e mesmo em condições muito complicadas, coisas 
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adversas de nossa vida, nossa família, nos momentos em que a gente estava em 

situação difícil ele sempre suou para manter a gente em boa escola". 

A família imigrante apresenta aqui um perfil da classe burguesa francesa das 

décadas de 70 (NOGUEIRA e NOGUEIRA, 2004)  em que tudo espera da educação. 

Quando o filho herda do pai à convicção de que a educação pode dar subsídios para a 

mudança social ele representa um ideário da emancipação das relações sociais de 

dominação através da aquisição do capital escolar.  

"Meu pai tem essa coisa de querer aprender e de querer estudar, ele tem isso 

muito forte nele, da importância da educação como base para o cidadão e para a 

sociedade, ele entende que a única forma de um país como o Brasil se tornar 

desenvolvido é dando uma vida mais decente aos seus cidadãos. É unicamente através 

da educação e não tem outra forma". 

 

Sobre o encantamento do trabalho científico, o desencantamento da sociedade e 

as ciências exatas e os professores nas escolas. 

 

A necessidade de superar o distanciamento da sociedade com as ciências exatas 

se dá através de uma ação de divulgação que se estruture na possibilidade de agir como 

espaço de encantamento do trabalho científico. O discurso pela construção de um 

imaginário social positivo para o campo científico reflete uma demanda pela 

representação de uma ciência aos moldes da reconversão, ou seja, uma tentativa de 

engajamento dentro e fora do campo dos agentes sociais para a manutenção de poder do 

campo (BOURDIEU, 2001). 

Ainda, a demanda social e escolar são duas faces do discurso sobre a construção 

de um espaço de possíveis no âmbito das disposições profissionais futuras dos jovens 

estudantes. Para o entrevistado onde a escola tudo se deve esperar (BOURDIEU, 1998) 

deseja que as ações possam dar condições de reflexões sobre o poder da educação. Ao 

mesmo tempo encontra nessa ação a perspectiva militante provinda do pai de mudar a 

vida e conduzir os alunos participantes para o ensino universitário (BOURDIEU e 

SAINT-MARTIN, 2012). 

O evento também ganha uma perspectiva de fronteira, pois aporta para uma 

tendência em reconhecer (independente de seu objetivo) um expansionismo desse lugar 

educacional para o espaço escolar(fronteira como frente). Para a escola, o evento pode 
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reverberar através dos professores e que suas ações possibilite então uma expansão do 

evento para os jovens que não puderam ir ao Masterclass. 

 

Na sua opinião qual seria o principal objetivo 

do Masterclass? 

 

Cientista 2: O principal objetivo do 

Masterclass? É difícil de falar, existem vários... 

 

Ou os que para você seja mais significativo. 

 

Cientista 2: Um deles a gente já falou que é, o 

sentido dessa entrevista, que é a divulgação 

científica. Você diminuir essa defasagem de um 

século que existe entre aquilo que é feito na 

ciência e aquilo que é ensinado na escola. Além 

disso, a gente gostaria de  ver, cada vez mais, os 

estudantes se interessando por ciência e essa é 

uma forma de eles se interessarem. Levarmos 

eles ou trazê até nós para mostrar um pouco o 

que a fazemos. Para sentirem realmente que 

fazer ciência, trabalhar em um laboratório é algo 

que pode fazer parte do dia-a-dia dele e que não 

é algo que vai ficar só nos livros e na teoria. E 

que depois eles vão esquecer e que vai servir 

apenas para o vestibular ou para um concurso. 

Ou seja, a ciência é algo que eles podem levar 

para a vida deles, podem ser cientistas. A gente 

também precisa de gente que trabalhe conosco, 

que se junte ao grupo, que se junte aos grupos 

de pesquisa. Levar a ciência para os alunos é 

uma forma de trazê-los até nós mais tarde. A 

gente tem exemplo, alguns alunos do ensino 

médio que chegaram a participar desses eventos 

e procuraram os professores e estão interessados 

em participar mais ativamente. 

Você falou uma que tanto no exterior como no 

Brasil, há pouca procura por cursos associados 

as ciências exatas. Você acha que esse evento, 

de certa forma  pode fazer com que haja uma 

aproximação - um interesse maior - pela ciência 

desses jovens participantes? 

 

Cientista 2: Eu acho que sim, acho que podem, 

eu acho que acontece, principalmente na 

América Latina. É que a proporção de alunos 

procurando mais as humanidades do que as 

exatas se deve a falta de informação e também 

pelo fato de as escolas não conseguirem atender 

a necessidade de levar a atualidade para seus 

alunos, diferente do que acontece, por exemplo, 

nos EUA, na Europa, na China; em que você 

tem uma grande quantidade de gente se 

formando em engenharia, em física, em 

matemática. Nesses países você sente que o 

Estado se preocupa bastante em levar a ciência 

para a sala de aula, o que não acontece aqui, e o 

Masterclass tem essa função, tem esse objetivo 

também de ajudar nesse aspecto. 

 

E você acha que tem a ver com a aproximação 

entre vocês - cientistas -  com os alunos, não 

tem um mediador. Está interagindo 

efetivamente, com um brasileiro que é 

cientistas? 

 

Cientista 2: Você tá dizendo no sentido de a 

necessidade de ter um professor? 

Eu falo o contrário, eu falo, de uma certa 

forma, o Masterclass pode promover o 

engajamento do aluno em querer ser cientista. 

 

Cientista 2: Sim pode 

 

E você acha dessa interação com o cientista? 

 

Cientista 2: Essa interação com o cientista 

ajuda sim, eles veem na prática como é que a 

coisa funciona, como é que é nosso dia-a-dia. 

No Masterclass eles têm oportunidade de em um 

ou dois dias, vivenciar aquilo que um cientista 

vivencia na prática, pelo menos um pouquinho 

do que é isso. Então, ele pode ver que isso não é 

realidade distante, impossível  para ele. Além do 

mais, o fato de a gente ter o engajamento maior 

dos professores de ensino médio permite que 

essa realidade se aproxime cada vez mais dos 

alunos. Como é que isso funciona, como os 

professores tem se engajado e se interessado 

cada vez mais. A gente, nos últimos anos tem 

conseguido fazer com que os professores 

apliquem o evento na escola e que façam as 

palestras nas próprias escolas. Ao invés de ter 

que trazer os professores, trazer todos os alunos 

e fazer essa palestra e atividades com eles em 

um ou dois dias. Os próprios professores 

daquelas escolas conseguem fazer isso, então, 

para algumas escolas isso já está acontecendo e 

é uma realidade. Isso pode aumentar a 

capacidade e o interesse do aluno.  

 

A física para entender o mundo e o mundo dos físicos 
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As aquisições do capital cultural (BOURDIEU, 2012) podem ser atribuídas 

pelos estudantes ao participarem do evento. Mais ou menos às percepções do sense 

pratique, parece ser possível receber um tipo de aprendizagem que conduza os 

estudantes a compreenderem as regras do jogo e prevejam nas ações presentes os 

resultados futuros (BOURDIEU, 2011). No trecho apresentado o cientista aponta  essa 

perspectiva de aprendizagens mais amplas, instituídas de uma reflexão social e 

filosófica sobre a física. Isso também se reflete quando o cientista entende o 

conhecimento da física como instrumento para compreender o mundo e possibilitar que 

as relações entre homem-natureza-sociedade seja mais bem tratadas pelos alunos.  

Outro aspecto associado ao campo científico é a representação do espaço de 

possíveis que pode ser reconhecido na profissão científica. Associado a aquisição de 

certo capital social e cultural, o cientista aponta para a possibilidade dos estudantes em 

construírem um imaginário da carreira científica que remonta a um ideário social 

(PECHULA, 2007). 

 

Você poderia dizer o que você espera que esses 

alunos adquirissem no evento? Qual sua 

perspectiva para esses alunos, como você 

gostaria que eles saíssem daqui? 

 

Cientista 2:  Espero, é uma pergunta difícil. 

Seria interessante que os alunos não se 

preocupassem em aprender apenas para ter que 

passar na prova, ter que passar do vestibular. 

Seria interessante que eles levassem disso como 

algo que tem que aprender para a vida. Levar 

algo para vida, o próprio crescimento deles 

mesmos e para ajudar a sociedade a entender 

que a ciência existe para isso. Como físico 

entendo que a física nos ajuda a compreender a 

natureza, mas também para melhorar a relação 

da natureza com a sociedade. Então aprender 

física e aprender matemática não serve só para 

passar na prova, mas serve para nos ajudar a 

melhorar nossa relacionamento de homem, 

nosso relacionamento entre nós e a sociedade e 

nosso relacionamento com a natureza. 

E você acha que essa percepção vem devido a 

participação dos cientistas no evento? Você 

acha que se tivesse só jornalista científica, só 

divulgador esse evento seria o mesmo? 

 

Cientista 2: Esse evento teria um impacto bem 

menor, porque a participação do cientista 

permite com que o aluno tenha contato com o 

cientista e tenha a noção do que é fazer ciência.  

É diferente de você estar com outras pessoas 

que não o fazem, que não participam do 

trabalho ativamente. 

 

Quando você está preparando suas atividades 

você tenta trazer um pouco do seu trabalho de 

pesquisa, seu trabalho de cientista. 

 

Cientista 2: Eu tento, estamos acostumados a 

fazer reuniões praticamente todos os dias com 

os nossos colaboradores do laboratório, ao redor 

do mundo, estamos acostumado o tempo todo.  

Viajar para lá, viajar e voltar, participar de 

conferências, fazer apresentações e não só os 

professores, mas os pós-docs e os estudantes. 

Então a gente tem oportunidade de mostrar para 

eles como é essa nossa vida de cientistas e que é 

gostoso você viajar e conhecer lugares novos.  

Você vai para uma conferência e você conhece 

pessoas novas, cidades, você tem oportunidade 

de aprender novas línguas. Isso chama a atenção 

dos alunos. É isso fora do trabalho em si como 

pesquisador. Sempre um aluno pergunta: "Ô, 

como é que é, o que é que você faz? O que você 

pesquisa?" e brilha os olhos deles.  

 

No Quadro 2 estão representadas algumas das concepções que apareceram na 

análise da entrevista em sua totalidade. Existe uma forte influência para as questões 
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sociais e educacionais do cientista, apresentando uma tendência em proporcionar 

aspectos formativos provenientes do evento e imbuídos de uma ideia de melhoria 

educacional e engajamento social. Tal aspecto pode ser compreendido pelo contexto 

familiar das perspectivas educacionais (BOURDIEU, 1998). Parece ser significativo 

reconhecer o espaço de atuação como um tipo de relação de engajamento que perpassa 

um encantamento pelo espaço educacional.  

A aquisição de capital cultural também é retomada pelo entrevistado que aponta 

um tipo de aprender que possibilita construir percepções e dimensões mais apuradas 

sobre o contexto social. Esse tipo de vivência no campo científico reflete no discurso do 

cientista a experiência vivida e esperada aos que participam do Masterclass. A carreira 

científica se constituiu como o lugar das possibilidades. 

Por tal motivo, o campo científico também é fortemente apresentado com viés de 

uma fronteira de frente onde o cientista procura encontrar no evento a possibilidade de 

dar visibilidade à ciência através dos modos de ser dos cientistas (viagens, 

aprendizagens). Isso reflete um desejo pela manutenção dos quadros profissionais a 

partir da possibilidade de mudança das disposições futuros dos alunos das áreas 

humanas para as exatas (DEZALAY e MADSEN, 2013). 

Cientista 2 
Fronteira que 

Separa 
Fronteira como Frente Fronteira que Une 

Campo 

Escola 

- prática científica se 
aprende no 
laboratório científico 
 

- superar a defasagem do 
conhecimento no âmbito da 
aprendizagem da escola 

- promove o engajamento 
escolar dos alunos em relação 
aos estudos da física 
- prepara os professores para 
darem aulas mais interessantes 
- promove uma segurança aos 
alunos em relação ao que 
aprenderam no evento 

Campo 

Social 
 

- possibilita diminuir a 
procura por cursos das 
humanas em detrimento das 
exatas 
- ajudar a transmitir as 
pesquisas para a sociedade 
- ajudar o cidadão brasileiro a 
estudar no ensino superior 

- compreender que a física 
precisa ser entendida como algo 
para a vida 
- ajudar a promover uma 
reflexão sobre a relação homem, 
natureza e sociedade 
- ajudar os estudantes que não 
serão cientistas a serem 
profissionais que compreendam 
a ciência 

Campo 

Científico 

- adquirir a noção de 
fazer ciência 

 
- ajuda a analisar dados dos 
detectores modernos  
- mostrar o que os cientistas 
fazem 
- cooptar novos cientistas 
para os grupos de pesquisa 
- apresentar o dia-a-dia do 
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cientista 
- ser cientista possibilita 
aumento do capital social e 
cultural 

Quadro 2 :  Elementos norteadores dos discursos - Cientista 2 

Cientista 3 
 

Filho de pai médico sanitarista e professor da Santa Casa e mãe psicóloga e 

pedagoga, o cientista 3 possui classe econômica elevada. Sua formação percorre 

universidades brasileira e estrangeira. Atualmente é docente de uma universidade 

federal de São Paulo. A família é estrutura no que se diz a respeito do capital social e 

cultural com parentes que o instigavam como "um tio que me deu um livro de 

divulgação de dois escritores americanos, mas era um livro bem pesado". 

A educação básica em uma escola de elite de São Paulo deixou marcas positivas 

sobre a escola: "gostava bastante de ciências naturais", "aprendi a fazer questões 

fundamentais, observar, comparar a observação, fazer hipótese e tentar entender os 

sistemas biológicos", também havia o "ensino chamado PROQUIM e era centrado no 

modelo atômico e como a gente entende as reações químicas". O melhor amigo do 

colegial tornou-se também colega de graduação e atualmente é físico reconhecido no 

campo científico. 

Os pais nunca se opuseram a escolha profissional, sendo a mãe uma pedagoga 

reconhecida, fundadora de um dos colégios mais renomados da capital paulistana. 

Trabalhou com Paulo Freire na alfabetização de adultos enquanto o pai lecionava 

medicina social na Santa Casa de Saúde Pública. "Ele tinha bastante essa parte 

professor dele, tinha essa veia educacional" e que mais tarde seria importante para sua 

carreira como docente em ter "uma ideia de como é que deve ser o aprendizado, de 

como tratar das dificuldades, dessas pessoas com dificuldades e com menos 

dificuldades". 

Durante o período da graduação em física ficou "bem perdido", mas acabou 

restituindo o caminho acadêmico ao ganhar uma bolsa de iniciação científica para 

trabalhar com física de partículas. No meio da trajetória flertou com a área de ensino de 

física, mas o professor lhe dissera "sua preocupação é entender os mecanismos básicos 

da física e você gosta dessas perguntas mais básicas" e o recomendou seguir a pesquisa 

em física de partículas. 

O interesse pelas humanas, no entanto, parece não ter sido deixado de lado. Ao 

término da entrevista ele saiu rapidamente para não perder um curso de filosofia que 
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estava fazendo como ouvinte na universidade que leciona junto com outros alunos de 

graduação. 

As amarras do comportamento escolar e a relação política 

 

No trecho apresentado o cientista aponta uma perspectiva interessante sobre o 

comportamento dos alunos. O desafio a ser enfrentado é desvincular o entendimento e a 

ação de que o evento não é um prolongamento das atividades escolares e que, portanto, 

a percepção da necessidade de um resultado objetivo e correto não faz parte da atividade 

científica. Esse tipo de entendimento da atividade de divulgação científica aponta uma 

reflexão marcadamente do seio familiar (NOGUEIRA e NOGUEIRA, 2004). 

Reconhece as ações educacionais e os distanciamentos no que tange o Masterclass.  

Outro fator que aparece nesse trecho selecionado é a incorporação das ações  do 

evento em ações políticas coordenadas com a secretária da educação, apontando, 

também, potencialidades de expansão das fronteiras do campo científico. Essa 

perspectiva é interessante, pois reflete um jogo interessado das relações estabelecidas no 

âmbito do evento (BOURDIEU, 2011). A cooptação de parcerias é fundante para o 

enriquecimento cultural e social do evento e reflete o perfil do mesmo, cuja a existência 

depende de outros campos de modo a garantir sua permanência no espaço social da 

fronteira.  

 

E para você qual seria o maior desafio nessas 

atividades nesse espaço que você acabou 

assumindo de discutir mais sobre o fazer 

científico, da interpretação dos dados, qual o 

maior desafio para tratar com alunos do ensino 

médio? 

 

Cientista 3: Em geral, é uma descoberta, 

depende um pouco de como é o exercício, pois 

na verdade é um exercício que vem do CERN e 

é bem bolado. Mas a gente sempre tenta, mas eu 

acho que o desafio é fazer com que eles 

consigam apresentar o resultado deles. Eu acho 

que tem esse desafio, que  a nossa tendência, 

claro que você tem que levar um pouco senão 

não sai nada, mas você tem que tentar fazer com 

que eles sejam objetivos, mas não pode deixar 

os caras a ponto de vamos fazer só para dar 

certo. Tentar tirar essa ideia de fazer para dar 

certo, para conseguir depois um resultado que 

que vai aparecer ali. Naturalmente acontece, 

mas tentar fazer com que os alunos se envolvam 

e você percebe que tem diferentes níveis de 

envolvimento. Claro que é sempre mais 

gratificante aqueles que estão mais envolvidos e 

que gostam realmente, mas você perceber que 

todo mundo se interessou é uma coisa, é um 

desafio. Tentar ver se todo mundo se interessa. 

 

Então, se eu entendi bem, eu acho que o desafio 

é não conduzir demais o questionamento e o 

desenvolvimento deles na atividade, no sentido 

de não dirigir um resultado esperado, é isso?  

 

Cientista 3: Por que eles querem a resposta 

certa. 

 

Em termos políticos você acha que esse evento 

possui relevância, no sentido de mostrar esse 

laboratório, esse espaço da universidade para 

os alunos, no reconhecimento e quem sabe até, 

no aumento de verbas seja, não só na pesquisa 

científica em si, mas do ensino de física, da 

educação. Você acha que ela tem esse papel 

dentro da universidade de hoje  ou você acha 

que é muito marginal isso. 
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Cientista 3: Muito marginal. É, então, 

ultimamente, nos últimos dois anos o 

Masterclass que a gente organizou lá na XXX 

foi com uma quantidade enorme de estudantes e 

a gente tentou, exatamente nessa questão 

política, uma parceria com a secretaria de 

educação do estado de SP. Então há um projeto 

dessas escolas de tempo integral que precisavam  

dar um impulso grande nesse projeto. Aí casou 

um pouco com a gente e nessas escolas estão 

com um programa de ciências mais 

desenvolvido e a gente acabou conseguindo essa 

parceria de trazer todas, alunos de todas essas 

escolas pra dentro, para o Masterclass. Então, a 

gente espera que os alunos tendo essa visita e 

vendo como é feito e vendo, tenha esse 

despertar. Não sei o quanto que isso que essa 

história de dar visibilidade ao evento e a 

universidade, não é, também parte no pacote. 

Tem esse sentido político 

 

Cientista 3: É, existe um esforço, tem essa 

ligação, chamar a assessoria de imprensa tentar 

ver se consegue divulgar e deixar isso um pouco 

mais visível.  

 

 

A divisão do trabalho para a ciência entre cientistas e professores e a procura 

pelos talentos 

 

Nessa passagem da entrevista o cientista aponta que a necessidade de mostrar o 

trabalho científico e as carreiras deve ser responsabilidade compartilhada entre 

professores e cientistas. A questão da divulgação científica como ação social tem o 

objetivo do cientista em conduzir a aproximação entre seu trabalho e a escola de modo 

que a profissão científica constitua-se também como uma ação educacional científica.  

A postura por introduzir um olhar mais humanizado do cientista reflete essa 

dimensão de uma ciência menos estereotipada e que busca superar os olhares midiáticos 

(BOURDIEU, 1997).   

Outra temática refere-se as ações políticas envoltas no campo científico e que 

retoma ao reconhecimento do evento como o lugar de instigar as vocações. Para tanto, a 

representação do matemático Artur Ávila, ganhador da Medalha Fields em 2014, 

aparece como a representação desse tipo de investimento que conduz as posições de 

reconhecimento do capital puro no campo. Nesse sentido, aparece algo interessante no 

discurso, ainda que as dimensões políticas sejam necessárias para a chegada às posições 

mais relevantes do campo de poder, o reconhecimento do capital científico puro ainda é 

o objetivo a ser perseguido pelos cientistas (BOURDIEU, 2003). 

 

Parece que há uma diminuição pela procura 

dos cursos de física,  química e você considera 

que o Masterclass, ele tem essa capacidade ou 

pelo menos ele pode introduzir um tipo de 

interesse no aluno, saber que o cientista existe, 

que se faz ciência no Brasil, você acha que ele 

tem essa capacidade.  

 

Cientista 3: É sim, então, eu acho que por isso 

que é importante é, que não seja só a 

informação e que seja um trabalho só dos 

professores, mas que seja, que os cientistas 

convidem os alunos, que eles venham, ouçam 

palestras, embora possamos não ser os 

melhores. Mas a relação com o estudante como 

transmitir esse conhecimento é importante. Eles 

terem contato real, com as pessoas reais. 
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Que é importante esse... 

 

Cientista 3: É e a gente viu agora o Arthur 

Ávila  que também ganho a medalha Fields que 

é o Prêmio Nobel da Matemática e que 

claramente ele foi incentivado pelo programa de 

Olimpíada de Matemática. Quando ele estava no 

ensino médio ele ganhou as Olimpíadas de 

Matemática e isso atraiu a atenção para ele e ele 

percebeu que gostava e queria ir mais a fundo 

em matemática. E tinha coisas além daquelas 

coisas que ele estava estudando e o INPA abriu  

as portas para ele enquanto ele estava no ensino 

médio. Então se a gente mostra a coisa sendo 

feita é um, é um... 

 

O Quadro 3 representa uma perspectiva provinda do discurso do cientista 

articulada de modo mais sistemático no âmbito da educação. A representativa nessa área 

do conhecimento pode estar relacionada à perspectiva educacional da formação familiar 

e na preocupação em buscar articulação com a escola pelos vínculos apresentados na 

sua formação básica. O seio familiar, fortemente associado aos sistemas de ensino, 

reflete um olhar mais apurado para as demandas da escola (NOGUEIRA e 

NOGUEIRA, 2004). 

No entanto, é interessante perceber que quase não existe uma reflexão sobre o 

papel do evento em questões de cunho social. Quando aparece, representa uma postura 

de a divulgação científica ser o retorno à sociedade acerca do que se faz no grupo de 

pesquisa, aqui, a DC assume um papel de mostrar as pesquisas e não uma ação de 

participação educacional ou cultural com a população. Nesse sentido, a sociedade é um 

entorno no espaço de atuação profissional que ganhar outros modos de interagir e que o 

evento Masterclass não parece ter efeito direto. A questão do engajamento social no que 

se refere a um olhar mais amplo das questões sociais não aparece no discurso. 

Provavelmente, pela formação escolar instituída em um espaço intelectual que produz as 

perspectivas de manutenção dos gostos da elite dominante em especial nos pensamentos 

abstratos em detrimento da realidade concreta pode ser um elemento importante para 

reconhecer tal silêncio (MONTAGNER e MONTAGNER, 2011). 

O campo científico, por sua vez, representa uma postura de forte representação 

dos objetivos ou olhares de seus agentes. O cientista oscila entre as fronteiras, por ora, 

entendendo a divulgação como demanda para a instituição, ora como lugar de 

apresentação das questões científicas para a sociedade e, em outros momentos, colocar 

questões mais apuradas da ciência para a construção de um olhar mais apurado sobre a 

atividade científica (BOURDIEU, 1975). 

 

Cientista 3 Fronteira que Separa Fronteira como Frente Fronteira que Une 

Campo 

Escola 
 

- possibilitar que o 
evento entre na escola 

- descaracterizar o processo 
de construção do saber 
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e chegue para mais 
alunos 

científico do olhar escolar 
- ajudar o professor a 
construir aulas sobre física 
de partículas  
- dar autonomia pra o 
professor construir suas 
próprias ações associados ao 
evento 
- compreender as demandas 
da escola pela formação de 
professor 
- fazer parcerias com as 
secretarias de educação   

Campo 

Social 

 
- apresentar para sociedade o 
que esta sendo feito com os 
financiamentos públicos para 
pesquisa 

 
- reconhecer e procurar 
intervir nas políticas públicas 
sobre educação 

Campo 

Científico 

- evento nasce de demanda 
institucional 
 - apresentar o saber aos 
estudantes 

- cooptação de mão de 
obra para os 
laboratórios 
- levar as questões 
científicas para a sala 
de aula 
- apresentar a ciência 
dos aceleradores 

- apresentar aspectos do 
fazer científico como 
concentração, interpretação 
e debate 

Quadro 3: Elementos norteadores dos discursos - Cientista 3 

 

Cientista 4 
 

O cientista 4 possui formação em física no Brasil com pós-doutoramento no 

exterior. Encabeça os projetos de grupo de pesquisa em parceria com outro pesquisador 

na universidade estadual em que trabalha.  

Possui posição importante no campo científico assumindo diversas comissões e 

bancas no âmbito da área acadêmica. O capital puro (BOURDIEU, 2003) do 

entrevistado também é muito significativo, com reconhecimento pelos pares da 

relevância no conhecimento científico. 

Para  a entrevista, limitou-se a utilizar informações gerais e sem detalhamentos a 

pedido do entrevistado. 

 

Colaborações com os professores e o apoio institucional 

 

O cientista 4 aponta uma  colaboração com os professores que participam do 

evento, construindo coletivamente a melhoria da linguagem e adequação das 

apresentações para os estudantes. O embate se dá na dificuldade em abrir mão da lógica 
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científica priorizando as demandas do campo científico em detrimento da interação na 

fronteira. Essa dimensão do capital puro é um tema recorrente entre os entrevistados, 

cuja dificuldade aparece devido às imposições do saber como instrumento de 

legitimidade do campo (BOURDIEU, 2003). 

Outro fator que aparece é a relação com a atividade científica como elemento 

importante da constituição do evento. Essa dimensão reflete um modo de apresentar o 

espaço de trabalho dos cientistas como os lugares instituídos de um tipo de saber fazer 

que possa se tornar uma aquisição cultural e científica para os alunos que participam do 

evento. Aos moldes de um habitus científico, reconhecer e poder fazer o trabalho 

científico ganha certo valor na atuação do aluno no evento (LENOIR, 2005). 

O apoio institucional também aparece como fator importante para que a ação de 

divulgar possa ser efetivada. O aspecto político torna-se o discurso desse cientista 

importante visto que seu capital político no campo é fortemente instituído e reflete um 

viés do evento que perpassa também a aquisição do reconhecimento pelos pares no 

campo científico (BOURDIEU, 2003).  

 

Quais são os maiores desafios? Seja em termos 

da linguagem, como tratar esses temas que são 

mais complicados como física de partículas.  

 

Cientista 4:  Eu acho que a linguagem é o 

primeiro grande obstáculo. Nós fomos editando 

as palestras anualmente, seguindo sugestões e 

críticas dos professores e dos estudantes,  

tentando tornar essa linguagem um pouco mais 

simples. Mas nós sempre preferimos escolher 

deixar a informação um pouco mais complicada, 

mas correta, a simplificar com o risco de ser 

interpretada erroneamente. Ou seja, preferimos 

deixar um pouco mais complicada e arranjar 

outras maneiras de explicar o conteúdo, mas não 

interferir na correção do que tentamos 

transmitir. Eu acho que a linguagem é mesmo 

difícil. E tem os professores do ensino de física 

que nos ajudam muito também e os que são das 

escolas parceiras de muito tempo.  

Em termos políticos você considera que o 

Masterclasses tem um papel político ou é uma 

ação de extensão... 

 

Cientista 4: Acho que essas ações sempre 

acabam tendo um papel político, de alguma 

forma. Nós temos tido apoio de algumas 

instituições, o que tem nos ajudado bastante, 

pois é preciso oferecer  alimentação, e não há 

como alimentar todas essas pessoas sem apoio 

financeiro, é caro. Em geral, não temos 

condições de oferecer pernoite, embora já tenha 

acontecido de conseguir alguma ajuda 

financeira para isso, por iniciativa de 

professores de ensino junto à universidade. 

Então as pessoas se arranjam ou, no caso das 

escolas ligadas à Secretaria Estadual de 

Educação, esta traz o pessoal e leva de volta às 

cidades de origem. Então eu acho que acaba 

tendo sim um papel político, mas o objetivo 

principal é ter esse alcance de "outreach". 

 

Em sua opinião, qual seria o principal objetivo 

do Masterclass. Do evento em si. 

Cientista 4:  Eu acho que há várias coisas. Está 

na proposta do programa mostrar para as 

pessoas os conceitos por trás da física de 

partículas, colocando os estudantes em contato 

com o que foi descoberto no século XX. A 

crítica principal das escolas é a dificuldade de 

ensinar física de partículas, pois o conteúdo 

geralmente não fez parte da formação dos 

professores. O conhecimento transmitido parava 

no século XIX no começo do século XX. Não se 

transmitia absolutamente nada sobre a 

imensidão do avanço de conhecimento, por 

exemplo, do século XX. Então acho que a 

primeira coisa que é interessante está 

relacionada em levar essa informação, essa 

conquista da ciência já em termos da descoberta 

e de tudo o se sabe hoje em dia. Eu acho 

também que é um retorno social em termos de 

conhecimento, referente ao investimento que foi 

feito para que esse conhecimento fosse 

alcançado. Outra coisa que acho muito bem-
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bolada nesse masterclasses é o fato de ele 

mostrar múltiplas facetas das atividades de um 

cientista que trabalha na física de altas energias 

atualmente. Fazemos atividades usando 

softwares  desenvolvidos para analisar dados, 

com os quais os participantes têm a 

oportunidade de tomar contacto nos exercícios 

do Masterclass. Há ainda as discussões e as 

videoconferências que  ilustram outras das 

atividades que os físicos experimentais de altas 

energias têm cotidianamente. Em colaborações 

grandes como as que a gente tem no CERN,  

participa-se de algumas videoconferências por 

semana, fora a reunião local de grupo. Então é 

uma atividade que ilustra muito bem o que faz 

um físico de partículas no seu dia-a-dia. Eu acho 

que isso é muito interessante e que pode ajudar 

inclusive a despertar, talvez, vocações. Por que 

a pessoa perde um pouquinho aquele receio em 

relação às atividades da área, a qual  deixa de 

ser um bicho-de-sete-cabeças.  

 

 

Atividade científica para além do saber conceitual e os cientistas e a divulgação 

científica. 

 

No trecho selecionado o cientista retoma a importância da apresentação do 

cotidiano científico para além da centralização do saber, aponta para as atividades de 

cooperação como um desses conhecimentos que pode ser adquirido no evento. Esses 

aspectos estão relacionados com o desejo pela possibilidade no evento do desvelamento 

da ação científica no que tange as relações e fazeres no campo. Requer repensar o 

sentido de fazer ciência atualmente, como os atores científicos estão distanciados do 

intelectual total (GINGRAS, 2012). 

No âmbito do engajamento, aponta para o papel social do cientista ao divulgar e 

reforça a relevância dessa ação afirmativa como uma atividade da profissão. Tal aspecto 

está relacionado ao contexto social pelo qual se deu a formação desse profissional. 

Também, refere-se ao olhar mais apurado às desigualdades encontradas no país, 

reconhecendo no âmbito da educação a possibilidade de construção de uma relação mais 

igualitária entre escolas públicas e privadas (BOURDIEU, 1998).  
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Cientista 4: A proposta do Masterclass é 

mostrar como é o dia-a-dia de um físico de 

partículas, de um físico nuclear de altas 

energias. Assim, eu acho que tem que ter 

alguém junto, cujo cotidiano está sendo 

ilustrado, então, faz sentido que tenha mesmo 

envolvimento direto dos cientistas, o que 

também é uma exigência do IPPOG. Mesmo 

porque a gente sempre abre espaço para 

discussões, não é só na videoconferência, a 

gente quer estar junto e  quer discutir os 

resultados sendo analisados no evento. A gente 

quer que as pessoas façam perguntas, indo além 

dos conteúdos físicos e que lidem com 

atividades semelhantes às usuais nas grandes 

colaborações. cuja sociologia eu acho que é 

muito interessante. Eu acho que tem que ter 

pessoas envolvidas de maneira que possam dar 

o seu depoimento de como é isso. 

 

A interação com o cientista é então 

fundamental? 

 

Cientista 4:  Claro, para tornar mais natural 

essas comunicação com os participantes.  (NB: 

o restante foi tirado de um contexto da 

entrevista não incluído aqui e ficou sem sentido; 

assim, sugiro retirá-lo). 

 

 E quando você está preparando ou pensando 

nas suas atividades para o masterclass você 

tenta colocar um pouco do seu trabalho 

cotidiano, dos conteúdos ou alguma coisa do 

que é possível apresentar? 

 

Cientista 4: A gente pode falar informalmente 

sobre os assuntos em que se trabalha aqui, às 

vezes, ao de algumas coisas. Mas pela questão 

da falta de tempo, pois é muito corrido, a gente 

não acaba entrando nos detalhes das atividades 

desenvolvidas pelo grupo em particular. Mas, 

claro, as conversas no corredor e nos intervalos 

a gente fica no meio de todo mundo com essa 

intenção de que apareça isso, que se possa 

ilustrar mais um pouquinho do que todo mundo 

faz.  

 

E você considera que essas atividades de 

divulgação elas possuem alguma relação ou 

finalidade para além de sua carreira 

profissional?  

 

Cientista 4:  Eu encaro essas atividades de 

divulgação, não só o Masterclass, mas também 

outras atividades  que desenvolvemos no grupo, 

também como um compromisso, um trabalho 

voluntário para divulgar o conhecimento. Eu 

acho extremamente importante retribuir o 

investimento feito pela sociedade para que esse 

conhecimento fosse alcançado, na forma de 

informação, de divulgação. Um papel social 

sem dúvida, eu acho que é muito importante e é 

assim que nós encaramos aqui no grupo e 

procuramos transmitir para nossos alunos. Acho 

que isso faz parte da formação. Acho que o 

cientista precisa ser acessível e essa é uma 

proposta que a nós temos. 

 

Você fala "cientistas acessível" , essa 

concepção muito peculiar, você acha que a área 

de pesquisa como um todo ela também pensa 

assim? 

 

Cientista 4: Eu não acredito que isso seja uma 

preocupação geral, mas eu acho que há vários 

grupos que tenham essa preocupação e acredito 

que isso vá se tornar cada vez mais importante. 

De fato, eu acho que isso é uma maneira de 

você retribuir o investimento feito e então eu 

acho que  é importante ter esse papel, sim. 

Divulgar um pouco do arcabouço de 

conhecimento conseguido e do que foi 

desenvolvido por parte dos cientistas para a 

sociedade, acho que isso é importante. 

 

 

O Quadro 4 representa as percepções do cientista 4 no que se refere à entrevista 

concedida em sua totalidade. O quadro apresenta uma preponderância pela compreensão 

da DC como fronteira de frente, assumindo-a como um tipo de ação que tem a 

finalidade de apresentar e expandir o campo científico para o campo escolar e social 

mais amplo. Essa fronteira possui como objetivo apresentar o conhecimento, apresentar 

a ciência como parte da construção  humana e informar sobre seu desenvolvimento 

(ÁGUAS, 2013).  

Por outro lado, no que tange a fronteira que une, em particular, no âmbito da 

educação, percebe-se uma perspectiva de colaboração e de implementação das críticas 
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vindas do campo escolar para a melhoria do evento. Também, percebe-se o 

reconhecimento das necessidades e carências da escola e busca-se superar tais 

demandas propondo ações que construam atividades de promoção da melhoria da 

escola. A ação social é fundante desse pensamento, no entendimento de que o cientista 

deve agir de modo a mudar as desigualdades sociais, reconhecendo no evento esse 

espaço de possíveis para os estudantes (NOGUEIRA e NOGUEIRA, 2004). 

Quando se trata do campo científico, os interesses ganham viés de proteção e 

legitimação desse espaço social e o discurso volta-se para uma divulgação científica que 

promova uma informação sobre o saber e na procura por despertas as vocações para as 

carreiras científicas. O interesse pela manutenção dos quadros profissionais é um 

interesse que recorre nos discursos analisados e reflete um tipo de ação, nesse caso, de 

divulgação, que pretende prover o campo científico com os sujeitos mais bem 

preparados e que adquiram antemão alguns indícios do habitus científico para atuar no 

campo (LENOIR, 2005). 

Cientista 4 Fronteira que 

Separa 

Fronteira como Frente Fronteira que Une 

Campo 

Escola 
 

- permite o uso da 
linguagem científica 
específica 
- os professores preparam 
os alunos para o evento 
sem suas escolas 

- cooperação entre professores e 
cientistas para levar evento para 
escolas 
- construir a melhoria do evento com os 
professores e alunos 
- estimular as emoções e engajamento 
nos participantes 
- buscar o diálogo com o currículo 
escolar 
- facilitar as ações do professor em sala 
de aula através da disponibilidade para 
trabalhar e construir novas atividades 

Campo 

Social 
 

- distribuir o conhecimento 
para aqueles que 
investiram na ciência 
- expandir o evento 
- levar os conceitos como 
retorno social 
- compromisso do 
pesquisador em tornar 
acessível a informação 

- redescobrir as carências e satisfazer as 
necessidades da população 
- aproximar o conhecimento das 
pessoas 
- possibilitar o acesso do saber 

Campo 

Científico 

- apresentar o 
cotidiano do 
cientista 
- apresentar o 
CERN 

- despertar vocações 
- desmistificar a visão do 
cientista 

 

Quadro 4: Elementos norteadores dos discursos - Cientista 4 
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5.2. Cientistas europeus 
 

Cientista 5 
 

Filho de médicos e madrasta médica, o cientista 5 estudou em escola militar 

durante o ensino médio em Portugal. De suas lembranças escolares, nutria interesse pela 

física, pois "tive um professor em física que era muito bom, era um homem muito alto 

de barba ruiva, cujo pai deixara uma fábrica de rolamentos e o irmão a administrava". 

Para ele o professor ensina porque gostava. 

A física e a matemática, portanto, tinham uma estrutura que lhe agradava visto 

que "era importante para mim, pois na física e matemática há uma resposta certa, em 

Português e em Filosofia e Inglês, Francês, bem, Geografia e Biologia, também há, 

mas existem alguns em que não há resposta certa, há apenas minha opinião: Epa, para 

que interessa minha opinião?". 

Sua percepção na escola sobre ciência era de "que a natureza tem uma opinião e 

não quer saber do que eu acho, a natureza é o que é". A mãe que trabalhava com 

análise clínicas, discutia com o filho sobre os testes de comparação e proporciona 

experiências lúdicas com alguns materiais químicos. "Minha mãe tinha acesso, recebia 

reagentes perecíveis que vinham com gelo seco, e ela levava aquilo para casa e atirava 

na banheira e tinha umidade para todo lado". 

No entanto, a escolha pela carreira de físico em detrimento pela entrada no 

"ecossistema de emprego garantido" da escola militar lhe proporcionou desencontros 

familiares. "E pronto, depois, entrei para física e meu pai, não nos falamos durante dois 

ou três anos, porque meu pai não percebia para quê aquilo servia". "Nós tivemos uma 

discussão muito grande porque meu pai me disse qualquer coisa do gênero: Isso serve 

para quê? Colocar pedrinhas no fundo do mar? Disse qualquer coisa horrorosa e que 

durante anos ele não percebeu o quanto era ofensivo e depreciativo". 

A carreira acadêmica seguiu entre pesquisas em laboratórios e uma rede de 

colaborações com pesquisadores que o levaram a um estágio doutoral no CERN. O 

retorno a Lisboa ao término do doutorado foi o momento para escolher entre continuar 

na carreira acadêmica ou seguir carreira de consultoria. "Comecei a procura por 

emprego e eu estava em negociações com uma dessas empresas de consultoria e tinha 
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que usar gravatas todos os dias, cortar o cabelo e aparar a barba e o CERN chamou-

me de volta".  

O retorno ao CERN possibilitou um trabalho como físico de partículas, naquele 

momento, pesquisador do laboratório LEP. Sua posição do campo é complicada, pois o 

cientistas possui uma formação que possibilita transitar entre engenheiros e físicos. "Há 

muitas pessoas que não gostam de mim", pois "há pessoas que acham que não sou um 

físico. Isso tem sido uma coisa muito difícil, te manter um equilíbrio, para mim 

profissionalmente é muito difícil de manter". Essa dupla atuação lhe possibilita tratar 

dos temas experimentais que estão sendo produzidos e na coordenação de engenheiros 

para a elaboração de técnicas para as máquinas. No entanto, "para alguns físicos, 

pessoas que são só físicos, eu não sou bem um físico, e para os engenheiros eu não sou 

um  engenheiro e, portanto, ambas as comunidades acaba por acontecer de ter pessoas 

que me respeitam menos porque sou capaz de falar outras línguas". 

 

Desmistificando o cientista maluco e o compromisso com a sociedade de origem  

 

No recorte da entrevista 5 apresenta-se uma perspectiva de divulgação científica 

que possa desmistificar o cientista enquanto sujeito estereotipado na sociedade 

(PECHULA, 2007). A postura de fazer divulgação é construir uma imagem mais 

realista e próxima do indivíduo humanizado em detrimento do personagem lúdico.  

Outro ponto de vista sobre a DC refere-se ao compromisso social estabelecido 

pelo cientista com sua sociedade de origem. Em diversas passagens o entrevistado 

aponta para a relevância de tratar com a comunidade de língua portuguesa e retornando 

para a sociedade que financiou seus estudos educacionais e culturais. Essa relação com 

o lugar de origem é muito forte no discurso dos pesquisadores do hemisfério norte. A 

identidade de seus países natal constitui um discurso fortemente agregado a suas ações. 

A língua e a cultura nacional não pode ser esquecida e, constantemente, esses 

pesquisadores apontam suas ações para os participantes de suas pátrias mães. Os 

esforços estão em aumentar a representativa de sua nação no espaço internacionalizado 

do subcampo científico do CERN. Tal percepção não é apresentada pelos pesquisadores 

brasileiros, que aportam para um olhar menos identitário das ações de divulgação 

(ALMEIDA, 2002). 
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Em sua opinião quais os principais objetivos do 

masterclass e das atividades de divulgação aqui 

no CERN? 

 

Cientista 5: O masterclass e as coisas que se 

fazem no CERN são um bocado diferentes 

primeiro, ok, isso é uma coisa que costumo 

vender a toda a gente, há muitos pessoas que 

pensam que as experiências que são feitas no 

CERN são experiências do CERN, mas isso não 

é verdade e mesmo as coisas que se passam com 

o masterclass, os masterclass são uma atividade 

organizada pelo IPPOG que é o International 

Physics Particles Outreach Group que é uma 

organização que não é do CERN na qual o 

CERN participa mas da qual participam também 

as experiências como CMS, Atlas, LHCb, não 

são experiências do CERN, são colaborações 

internacionais físicos, universidades, que se 

juntam, na maior parte das vezes o CERN 

participa enquanto instituto mas de resto são as 

experiências que acontecem no CERN. 

Portanto, os masterclass são uma coisa. O 

CERN faz é uma coisa completamente 

diferente. Qual deveria ser o objetivo? Eu acho, 

para mim, que há uma página que explica os 

objetivos das masterclass, para mim, o que é 

importante: 1. Se possa desmistificar a noção de 

cientistas maluco que vive como os americanos 

dizem, na torre de marfim ou que faz parte da 

academia e está completamente desconexo do 

mundo real; 2. Que se possa realmente partilhar 

as ferramentas com que nós trabalhamos por 

que uma coisa é eu saber, vir uma pessoa que 

trabalha, um turista, não, um turista não, um 

garagista que vem explicar como é que se 

conserta um carro e outra coisa é eu ir na oficina 

e ver que são solda de parafusos desse tipo e 

"Epa, nunca tinha visto parafuso daquele tipo", 

a opção que existe aquelas ferramentas 

pneumáticas para apertar parafuso... quer dizer 

lá em casa é a mão com aquelas coisas que 

"ihhhhh" (som agudo) e lá é "vrummmm" (som 

grave), portanto, uma coisa é nós imarginarmos 

o que os profissionais fazem, outra coisa é 

sentarmos e fazermos as coisas que eles fazem 

com as ferramentas que eles tem e isso, eu acho, 

que por um lado pode estimular aqueles que tem 

alguma apetência ou interesse e, por outro lado, 

pode desenganar aqueles que realmente não tem 

nada a ver. Por que acontece muitas vezes que 

as pessoas acham que uma determinada 

profissão, isso acontece a toda hora, toda gente 

já quis ser bombeiro, astronauta... mas de toda 

forma vamos crescendo e logo se percebe que 

há ou coisas mais interessantes ou aquilo não é 

bem para mim e aquela história de salvar 

pessoas é mentira mas as pessoas tem mesmo é 

que andar em cima do fogo, portanto, acho que 

nesse sentido esse segundo aspecto de 

proporcionar uma vivência real daquilo que se 

faz de forma que as pessoas, jovens possam 

decidir melhor aquilo que querem ser acho que 

também é importante.  

 

Como você se envolveu com o Masterclass, foi 

uma iniciativa sua de participar ou você foi 

convidado... 

 

Cientista 5: Eu tive muitos anos, eu já estou 

aqui no CERN há 14 anos e uma das coisas que 

eu sempre achei mal ou errado foi que as 

pessoas veem, como eu vou dizer isso de uma 

forma que não seja particularmente má, é fácil 

estar aqui e desligar-se... desligarmos das nossas 

comunidades e eu sempre senti uma certa 

responsabilidade de tentar apoiar não 

necessariamente de ser pró-ativo e inventar 

coisas novas, por que enfim, em particular me 

Portugal os custos são pouco então eu agora vou 

dizer "Vamos fazer..." (tom animado) e as 

pessoas vão dizer "Mas não temos dinheiro para 

poder fazer" mas durante uns anos... vamos 

começar do princípio. Durante uns anos eu 

organizei algumas escolas para estudantes de 

universidade, vieram a cá e fizemos duas e 

depois a terceira foi tão mal que as pessoas 

dormiam durante as palestras que... deviam estar 

a achar que estavam a turismo. Mas as primeiras 

duas foram bastante bem, portanto, eu tentei 

sempre manter uma ligação à Portugal e sinto 

que o fato de estar aqui, portanto, durante 

muitos anos eu era empregado português, eu era 

empregado do laboratório de física de 

partículas, tinha não só esta obrigação moral 

como realmente, acho que nunca, meu chefe 

nunca se queixou de nada, mas dava um gosto 

poder ser estilo, não quero dizer embaixador, 

mas uma pessoa que sabe o que se passa aqui e 

que pode transmitir essa realidade a quem esta a 

organizar as ações de divulgação em Portugal e 

as pessoas que tem sempre, eu sempre trabalhei 

é o Pedro Abreu e o Pedro Abreu é um tipo que 

tem ideias e que também não tem problema de 

mandar um email e dizer "Epa vamos aí em 

Setembro" e durante essa semana, portanto a 

gente loca essa semana, portanto a gente aloca 

uma escola que vai vir durante o Carnaval e nós 

tentamos, eu e mais um, em particular nesse 

história de acompanhar a visita nós tentamos 

fazer, garantir que se vem cá uma escola 

portuguesa, que vão haver portugueses a recebê-

los, portanto, agora que sou empregado do 

CERN de certa forma sinto mesmo tipo de 

obrigação por que o CERN é uma coisa... 

Portugal paga cota e, portanto, não me faz sentir 

nenhum que seu seja empregado do CERN, 

agora, diga "Epa, agora não vou fazer essas 

coisas portuguesas não!" Não, eu sinto que faz 

parte de minhas obrigações manter-me em 
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contato e me disponibilizar-me para que o meu 

país ou outros países lusófonos, países para 

quais eu posso contribuir de uma forma mais 

direta, enfim, para os portugueses eu posso dizer 

eu estive nesse Liceu, estive naquela 

universidade... vivi ali, fui pra ali... a gente 

depois vai falar disso, mas sinto essa obrigação 

de manter esse contato por que certeza que há 

portugueses que podem contribuir para o que 

nós fazemos aqui. Em relação ao masterclass, 

isso não é um fato, mas é aquilo que imagino 

que deve ter acontecido, imagino que o Pedro 

tenha me dito "Que vão haver escolas 

portuguesas que vão participar do Masterclass" 

e em particular vão haver escolas suficientes e 

escola insuficientes, sei lá, vai haver uma sessão 

que vai haver Lisboa, Porto e Braga, e mais 

ninguém, e portanto vale a pena, nesse caso, ter 

alguém que fala português na videoconferência, 

e eu disse "Ok", que ele ocupa duas horas num 

sábado... duas horas durante a semana é mais 

complicado mas no sábado. 

 

A divulgação e a profissão, realidade cultural e o campo científico. 

 

Esse trecho representa uma riqueza de percepções e sentidos que concebem 

como as diferentes fronteiras podem conviver ao mesmo tempo (ÁGUAS, 2013). 

Inicialmente percebe-se uma representação muito relevante do campo científico no que 

tange a divulgação científica, pois ao retratar a inócua ação de divulgar para a carreira, o 

cientista 5 apresenta uma percepção dos modos de encarar tal ação no campo 

(BOURDIEU, 2003). Portanto, a motivação pessoal parecer ser mais significativa ao 

divulgar, apresentada pela motivação da resposta do público e a aproximação com o 

público escolar.  

Outro tema interessante apresentado pelo cientista é a aproximação com a 

realidade cultural, isso, pois, o entrevistado aponta para a necessidade de ter cientistas 

portugueses para apresentar o CERN aos brasileiros, referindo-se a formação cultural 

que perpassa essa relação em detrimento de outros físicos. Aqui reflete-se um 

entendimento de um tipo de superação do habitus científico pela aquisição de um tipo 

de saber falar, portar-se e comunicar-se que supera o espaço da ciência para um outro 

tipo de ação. 

Volta-se a preocupação, também, para a perspectiva de apresentar o cientista em 

suas várias facetas sociais, relacionados à humanização e ações que perpassam o campo 

científico como a possibilidade de tratar diferentes temáticas associadas a políticas e 

religião. Esse tipo de interação busca desmistificar a visão imagética do cientista como 

ator de uma realidade paralela, com preocupações e crenças distintas do resto da 

humanidade. Perfil fortemente defendido e criado pela mídia (BOURDIEU, 1997). 

 
Em sua opinião, você considera que para além 

de sua carreira profissional tem outro motivo 

para você fazer divulgação? 

 

Cientista 5: A gente já falou sobre isso e eu 

achei curioso quando li a pergunta "Para além 

de sua carreira profissional" e eu acho que isso 

não contribui em nada para minha carreira 

profissional. Nada. Zero. Acho eu, como não 
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sou propriamente a avaliar, mas eu tenho a 

impressão de quando eu digo "dedico 100% de 

meu tempo em atividades, não acho que haja um 

fator positivo", agora em relação as motivações: 

1. Acho que é importante, me obriga a aprender 

coisas novas que é importante para mim, 

portanto, envolve o pessoal acho que é útil, 2. é 

gratificante, acho que isso depois aparece 

também, acho que é a pergunta a seguir... 

 

 A pergunta a seguir é qual o legado dessas 

ações para a sociedade... 

 

Cientista 5: Não, ok, para mim, realmente é 

gratificante às vezes saber que determinado 

estudante fez isto ou aquilo, ou que determinada 

escola tem interesse... isso é, por que realmente 

dá uma noção de missão cumprida. Depois eu 

tenho realmente esta, não sei, provavelmente 

porque há poucos portugueses no CERN eu 

sinto uma especial responsabilidade de tentar 

garantir com que tudo que tenha a ver com o 

universo lusófono. E que se venha um grupo de 

brasileiros que não sejam recebidos por um 

belga ou um, sei lá, eslovaco... quer dizer, faz 

muito sentido, isso para os portugueses com 

certeza, por que enfim, com os brasileiros eu 

sou, sei lá, não sou capaz de discutir temas da 

federação ou se Dilma fez aquilo ou o mensalão, 

portanto, há uma grande diferença em termos da 

realidade cultural. Há, portanto, em termos 

profissionais eu acho que não faz nada, quer 

dizer, se eu olhar para o currículo de uma 

pessoa e vir que a pessoa tentou ou faz ou está 

envolvida eu provavelmente, como fator de 

desempate, pode contar. Mas é óbvio que são os 

fatores técnicos é que são importantes. Nós não 

contratamos divulgadores da ciência, portanto, 

divulgadores da ciência é que é importante ter 

um currículo extenso e realmente com provas 

dadas de que se consegue motivar um pouco o 

público. Portanto, como fator de desempate ou, 

por exemplo, ao longo termo se realmente a 

pessoa tem um perfil redondo ou "design 

round", que sabe fazer um bocadinho de tudo, 

acho que sim. Em relação ao sentido de ser 

promovido... não tem nada. Acho que não tem 

nada a ver. 

 

E para você qual seria o legado dessas ações 

para a sociedade científica, para as ações de 

divulgação, ela deixa algum legado. 

 

Cientista 5: Portanto: 1. Para as instituições eu 

acho que é importante porque e quanto maior 

são mais importantes é, porque tem diretamente 

a ver com a imagem e depois, a imagem liga-se 

de forma natural com a questão do futuro, 

porque é a imagem do público em geral. Eu 

tenho uma visão um pouco sínica acerca disto. 

A razão de tentar atingir, ou de tentar motivar 

todos os estudantes de uma determinada escola 

que veio cá visitar não é necessariamente uma 

questão, uma coisa, como eu vou dizer, sem um 

egoísmo. Ou seja,  não é puro altruísmo que 

toda a gente, é óbvio que isso é uma boa forma 

de colocar as coisas, no entanto, se nós 

tentarmos motivar todos, então provavelmente 

algumas dessas pessoas vão se tornar burocratas 

ou tecnocratas e vão para as agências de 

financiamento e, portanto, vão haver pessoas 

nas agências de financiamento que sabe o que é 

que se faz ou pelo menos ouviram falar ou tem 

uma ideia e que não estão completamente 

desligados, como dizer?... da realidade 

científica. Ou seja, da mesma forma que as 

vezes nós queremos que o governo não pensem 

nas pessoas só como números eu quero que as 

agências de financiamento não pensem aos 

investigadores só como números e, portanto, de 

uma forma geral, deveria ser assim, que tudo se 

processe em termos de contacto entre pessoas, 

entre humanos, não é? E, portanto, eu acho que 

é importante em termos de questões de imagem 

e de futuro que os cidadãos em geral, por que 

vai ser o cidadão em geral que essas estruturas 

formam tenha a noção de que isto aqui não é um 

"rega bofe" com o "fazemos os aceleradores que 

podem acabar com o mundo" "mas isso não 

interessa por que a gente quer fazer coisas..." 

portanto é preciso que as pessoas tenham a 

noção que isto faz por que existe um objetivo e 

que esse objetivo pode não ser imediatamente 

acabar com a fome no mundo ou produzir 

energia grátis, mas que faz parte de um processo 

neste caso milionário, já vamos equivalente a 

milhares de anos e que se nós não descobrirmos 

coisas novas, as vezes por acaso, como a 

penicilina, não vamos ter coisas boas e é muito 

preocupante hoje em dia para mim ver que as 

pessoas usam o Facebook e não tem a menor 

ideia, a noção de clicar com um rato num link 

foi inventada aqui, pois era preciso partilhar a 

informação. Portanto, o que as pessoas usam 

telemóvel e não tem a noção de que os 

transistores que estão lá dentro foram por que 

alguém descobriu os microcondutores e sabia-se 

lá quem ia dar no transistor. Ninguém fazia a 

menor ideia, portanto, este desligar entre a 

utilização da tecnologia e a compreensão de 

como a tecnologia aparece, para mim é uma 

coisa que me preocupa. E, portanto se as 

instituições científicas, portanto, os objetivos 

dessas ações... trazer o público a perceber, por 

exemplo, era importante que houvesse 

companhias como a Nokia e a Siemens e a 

Philips que abrissem as portas ou mesmo a 

Microsoft fizessem uma coisa como nós, não sei 

se fazem, provavelmente até fazem, e o Google, 

e que deixassem as pessoas entrar para elas 
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verem como é que se faz, para poder 

perceberem que quando vão ao Google e 

escrevem XPTO (gíria para mauricinho em 

Portugal) e que aquilo não é só assim uma coisa 

que está a acontecer ali em frente aos olhos. Há 

uma série de coisas que está a acontecer por trás 

só pra se clicar em um botão e aparecer uma 

resposta. Portanto, o mundo é muito mais 

complexo do que aquilo que parece. E eu acho 

que como resultado dessas ações as instituições 

que as fazem beneficiam para mostrar ao 

público que não é só descobrir-se o bósão e a 

gente fez assim (estrala os dedos) e descobriu o 

bósão.  

 

 E você poderia me contar se alguma boa 

lembrança de algum jovem que resolveu, ou 

fazer ciência ou alguma situação que lhe ficou 

marcada? 

 

Cientista 5: Em particular, eu fiquei pensando 

nisso e não lembrei de... mas eu tenho a  

memória muito má, o que é uma coisa boa por 

que eu tenho que construir sempre a 

informação, portanto, não crio... é, não com 

estudantes, com os professores que tem sido a 

coisa que eu faço mais, pois é preciso tirar a 

semana inteira e com os professores sim por que 

vê-se, não lembro o nome concreto, mas há 

pessoas que depois voltam com os alunos. E há 

professores que até depois e que vão aos 

Masterclass e isso é realmente, a pessoa que 

inventou o programa, as pessoas cá no CERN 

tinha um transparente em que mostrada na 

apresentação dele em que responsabilizava os 

professores dizendo "Meus amigos  vocês agora 

são embaixadores e, portanto todos os alunos 

que tiverem vocês têm a responsabilidade de 

passar esta mensagem e lhes dizer" e isso é 

realmente um esse efeito multiplicado é 

realmente muito importante. Durante muito 

tempo eu pensava que era importante falar só 

com os estudantes, mas realmente quem teve a 

ideia eu acho que é Nick, que teve a ideia de 

criar um programa para professores. Por que é 

verdade, os professores vão e depois continuam 

profissionais do ensino e fica lá o "bichinho" na 

trajetória, na cabeça. Há um outro aspecto que 

também as vezes é "billboarding" é uma coisa 

que dá uma satisfação que é ver pessoas pois 

quando vem a escola, vem o professor e 

costuma vir o esposo ou a esposa, vem os 

professores e os filhos e as vezes é interessante 

por que as pessoas tem perguntas 

completamente diferentes as quais tipicamente, 

as alunas dela, perguntavam o princípio do 

mundo e Deus, mas é interessante que eu acho 

que elas nunca tiveram, algumas delas nunca 

tiveram a oportunidade de discutir com 

cientistas a forma como eles veem isso. Entre os 

cientistas há de tudo, há religiosos, ateus, há um 

pouco de tudo, mas acho que alguns ficam 

surpreendidos que os cientistas são capazes de 

ter conversas razoáveis, ou seja, que não são 

uma espécie de bicho do mato  que só sabem 

falar em matemática e que só sabem falar 

através de equações e, portanto, que são seres 

humanos. Isso eu acho também que é útil. 

Enfim é útil de uma maneira diferente e para 

mim é importante, por que alguns deles veem 

até conosco e "Ah como se fosse o grande 

cientista maluco e que é preciso ter cuidado 

senão morde ou então começa a disparar coisas 

como equações" e nós somos seres humanos. 

 

O Quadro 5 busca trazer alguns elementos presentes na globalidade da entrevista 

do cientista 5. Em geral, apresenta-se uma preocupação mais focalizada no campo social 

e científico e retoma, de modo sistemático, a relevância de tratar processos de 

apresentação do cientista como profissional e sujeito humanizado. No que tange as 

preocupações sociais também aponta a importância de tratar a ciência através da 

relevância da tecnologia cotidiana. 

O campo científico é apresentado como um espaço privilegiado para ações de 

manutenção do poder através do convencimento dos futuros cidadãos de sua 

legitimidade (ALMEIDA, 2002). Por outro lado, o mesmo campo científico parece não 

dar suporte aos físicos para que tais ações sejam incorporadas de modo efetivo na 

profissão científica. Assim, se por um lado é importante manter a legitimidade através 

da DC e garantir o financiamento das pesquisas no futuro, por outro, não existe um 



 152 

 

reconhecimento do campo para os cientistas que procuram trabalhar com ações de 

divulgação. 

 

Cientista 5 Fronteira que Separa Fronteira como Frente Fronteira que Une 

Campo 

Escola 
  

- o interesse escolar como 
motivador para ações de 
divulgar 
- promover o engajamento dos 
professores na escola de 
origem  

Campo 

Social 
 

- construir uma imagem 
positiva da ciência para os 
futuros cidadãos 
- promover a 
conscientização da 
sociedade sobre a 
relevância da ciência  
- apresentar os aspectos 
aplicados do 
conhecimento científico 

- responsabilidade com a 
comunidade de língua 
portuguesa em ter acesso ao 
CERN 
- possibilitar o entendimento 
da tecnologia cotidiana pela 
sociedade 
- dar subsídios para a 
sociedade compreender que a 
ciência faz parte da evolução 
humana 

Campo 

Científico 

- mostrar que a 
descoberta científica é um 
processo complexo 
- o campo científico não 
reconhece em termos 
profissionais as ações de 
divulgação 

- mostrar que os cientistas 
portugueses trabalham no 
CERN 
- mostrar como é o 
cotidiano dos cientistas 
- construir uma imagem 
profissional dos cientistas 

- partilhar as ferramentas 
intelectuais com os visitantes 
- o cientista aprende coisas 
novas ao fazer divulgação 
- motivar a sociedade e futuros 
financiadores a reconhecer a 
importância da ciência 
 

Quadro 5: Elementos norteadores dos discursos - Cientista 5 

 

Cientista 6 
 

O cientista 6 tem formação no país natal, Espanha. Física de formação, fez a 

trajetória profissional na área de física de partículas. Quando criança gostava de 

humanas e que associa ao "histórico familiar". O avô era um "ótimo escritor" e não 

"tinha nenhuma aproximação com a ciência" e pai "era advogado e escritor e não tinha 

nada com a física". Na escola os amigos liam "A história do tempo" de Stephen 

Hawking e eles proporcionaram um "click" para os temas da física. 

Com " livros publicados" pai e avô possuíam um viés profissional mais voltado 

para as letras, mas "conforme fui crescendo, fui aprendendo a gostar de matemática". A 

escolha pela carreira universitária na física não foi uma decisão tomada de modo rápido 

"eu tinha dúvidas, não sabia se iria para o lado mais humanista como literatura ou 

filosofia ou se iria para matemática".  
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O conselho dado por uma pessoa próxima lhe permitiu compreender o caminho 

a seguir. "Aconselharam-me que eu poderia sempre obter conhecimento literário como 

um hobby e fui para a carreira científica". Atualmente faz pós-doutorado no 

experimento ALICE e possui uma posição de pesquisadora júnior no laboratório. Seu 

capital científico puro ainda está em formação e participa de modo efetivo das 

videoconferências do CERN. 

 

A ciência em seu contexto e o encantamento 

 

O trecho apresentado abaixo aponta para um desejo da cientista 6 em 

proporcionar ao público uma experiência que possa reconhecer o trabalho científico 

desenvolvido no laboratório CERN. Esse tipo de perspectiva pode ter dois sentidos, a 

manutenção da legitimidade do campo científico em relação a outros campos sociais e a 

reconhecimento do espaço científico como lugar de aquisição cultural (MONTAGNER 

e MONTAGNER, 2011). 

O entendimento é direcionado ao primeiro sentido quando o discurso possui 

forte representação do campo científico ao apontar a relevância da atuação do 

laboratório e as colaborações entre cientistas e influência desses saberes e ações ao 

redor do mundo. Por se tratar de um subcampo, ou seja, um laboratório a tomada de 

posição do campo científico torna-se fundamental para o andamento e a manutenção dos 

investimentos nas pesquisas. 

No entanto, também se encontra uma preocupação pela dimensão lúdica e que 

parece ser algo a ser melhorado, retomando a seriedade e o papel que o cientista quer 

representar ao público. Essa necessidade de uma construção social sobre a carreira 

científica ganha um sentido elaboração mais elaborado no perfil do cientista e de seus 

conhecimentos para o público (BOURDIEU, 2001). 

 

Cientista 6: Acho que o principal objetivo do 

masterclass é ter as crianças interessadas, 

expostas a assuntos científicos, criar como se 

fosse uma consciência científica e informar aos 

mais novos. E acho que isso é muito importante. 

Eu posso dizer que este é o escopo do 

masterclass. Deixá-los interessados, dar a 

oportunidade de conhecer o que fazemos em 

ciência, os pesquisadores, o encanto da ciência 

que vai além dos livros. 

 

 Você já propôs alguma mudança na estrutura 

do masterclass? 

 

Cientista 6: Existe um teste no final do 

masterclass que eu acho um pouco estúpido. 

Fica entre atrair as crianças e também diminuir 

o nível. É um quiz que tem muitas piadas e eu 

perguntei se poderia ser mudado. Mas tudo bem, 

este masterclass já estava estruturado e 

preparado por experts de alguma forma. 
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Que mudança você propõe, este teste poderia 

ser mais difícil ou mais profundo? 

 

Cientista 6: Mais sério, eu chamei a atenção 

para pergunta. É o que todos nos estamos 

fazendo aqui e diversas respostas de tipo raio 

laser na cabeça do tubarão. Sei que estamos 

lidando com crianças de 17 anos, mas não 

estamos ali para divertir, só para ilustrar. Mas 

estes são um dos poucos pontos negativos que 

eu achei. 

 

Você pode me dizer que tipo de conhecimento 

que você  espera que o aluno irá obter no 

evento do masterclass. 

 

Cientista 6: A princípio o entendimento 

qualitativo das coisas, é claro que isso já é 

importante, eles terem o encanto no método 

cientifico. E no que fazemos como 

experimentais. Isso que eu acho que é esperado. 

Estes exercícios que eles fazem em grupos 

diferentes, calcular algo e depois tem que juntar 

todos os resultados de diferentes instituições. 

Nós enfatizamos discussões neste aspecto com 

alguns grupos e diferentes resultados e decidem 

quem é o melhor ou pior e combinar, isso 

enfatizamos que isso é muito similar ao que 

realmente fazemos em ciências. Nos temos 

diferentes experimentos, diferentes resultados e 

temos que juntar e combina-los. Nós damos 

uma ideia do significado de buscar o erro, e 

acho que eles entendem como alunos de ensino 

médio. 

 

Se os alunos não seguirem a carreira cientifica, 

qual é o papel deste evento na vida deles? 

 

Cientista 6: Mesmo que eles não sigam a 

carreira cientifica, como isso influencia? Eu 

acho que é sempre positivo. Mesmo que eles 

não sigam, mas podem ter uma janela diferente 

isso é sempre algo para se alcançar. 

 

Você não entende o masterclass somente como 

uma atração para novos cientistas. 

 

Cientista 6: Não, eu acho que pode funcionar, 

mas a proposta principal é mostrar o encanto da 

ciência, no que se tem feito no laboratório ao 

redor do mundo. Estas pessoas irão crescer e 

podem se tornar advogados, irão abrir o jornal e 

ler sobre alguma descoberta e poderão colocar 

no contexto. 

 

No Quadro 6 o cientista apresenta no decorrer da entrevista uma preocupação 

centralizada na apresentação da ciência através de uma natureza de fronteira como 

frente (ÁGUAS, 2013). Ou seja, há uma preocupação constante em possibilitar que o 

campo científico ganhe relevância nos outros espaços sociais. Tal aspecto reflete uma 

perspectiva de encantamento do espaço científico como um lugar cujos atores sociais 

fazem um esforço pelo desenvolvimento do saber. No entanto, existe certo 

distanciamento das perspectivas sociais desse saber, sejam na utilização desse 

conhecimento no uso de novas tecnologias cotidiana (BOURDIEU, 2001). Em geral a 

física básica parece apresentar um fim em si, sendo essa sua justificada relevância. 

No que tange ao campo escolar há uma preocupação em fazer-se compreender 

pelos estudantes e, portanto, uma necessidade do diálogo com o público sem 

descaracterizar o saber científico. As preocupações se cercam de modos de fazer a 

divulgação e menos dos reconhecimentos sociais ou aprendizagens intelectuais que 

podem promover um diálogo com a escola. A ação social do cientista é importante, mas 

os objetivos se tornam mais voltados ao campo científico e a manutenção da 

legitimidade nas esferas sociais externas (BOURDIEU, 1998). 
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Cientista 6 
Fronteira que 

Separa 
Fronteira como Frente Fronteira que Une 

Campo 

Escola 
 

- promover o encantamento pelo 
método científico 

- preparar-se como forma 
de aproximar dos jovens 
- adaptar a linguagem para 
os adolescentes 
- objetivo para além de 
divertir ou ilustrar 

Campo 

Social 

 
 

- apresentar a ciência à 
sociedade 
- possibilitar que os cidadãos 
compreendam a informação 
científica em seu contexto 

- responsabilidade dos 
cientistas em aproximar-se 
da sociedade 

Campo 

Científico 

- a profissão científica 
fica renegada ao 
fazer divulgação 

- ensinar o que acontece dentro 
do CERN 
- expor os estudantes aos 
conhecimentos e aos 
pesquisadores 
-  ensinar a experimentação do 
CERN 

 

Quadro 6: Elementos norteadores dos discursos - Cientista 6 

Cientista 7 
 

O cientista 7 é pesquisador em Roma, atuando em ações de divulgação científica 

na universidade de origem. Como era um bom aluno, assumiu as notas mais elevadas ao 

término do ensino médio "eu obtive as notas máximas do fim do ensino médio". O tio, 

pai e irmão seguiram a carreira da matemática e a mãe era professora de literatura. "Eu 

sempre tive um toque pela ciência" o que lhe foi significativo para a escolha da 

profissão. 

"No fim do ensino médio eu não sabia realmente o que fazer se engenharia, 

informática ou física. Então, decidi cancelar informática porque eu não gostava de 

trabalho do tipo serviço e fiquei entre engenharia e física" e a escolha final veio depois 

que ele leu "um livro sobre relatividade". 

Atualmente o pesquisador trabalha entre a Itália e Suíça, no CERN, assumindo o 

posto de pesquisador no ALICE. Quando está no CERN faz as visitas guiadas com os 

estudantes da escola média italiana. Possui, dentro do campo científico, reputação no 

que diz respeito ao capital científico puro assumindo ações intelectuais relevantes para o 

desenvolvimento do subcampo da física de partículas. 

 

A divulgação na instituição de origem e a atividade científica  
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O cientista 7 apresenta no trecho escolhido abaixo uma percepção da divulgação 

que está associada às políticas da instituição de origem. Percebe-se que existe um 

conjunto de ações que promovem uma reflexão no pesquisado que perpassa a ação 

pessoal e a reconhece também como ação social e profissional. Essa demanda parece ser 

um tipo de capital do campo cientifico adquirido no decorrer da ação na instituição 

italiana (BOURDIEU, 2003). A divulgação é uma atividade que faz parte dos cientistas 

e a ação de divulgar requer outras dimensões que fazem parte da carreira profissional. 

O objetivo de fazer divulgação oscila entre o desejo por uma sociedade que 

possa compreender de modo mais sistematizado as questões sobre ciência ao mesmo 

tempo em que representa uma demanda do campo científico pela absorção dos jovens 

pelas vocações científicas. Qualquer uma das duas reflete um interesse do campo 

científico que aparece no discurso. Esses objetivos refletem um desejo pela legitimidade 

e manutenção do campo científico (BOURDIEU, 2001). 

 

Como você se envolveu com o Masterclass? 

 

Cientista 7: No meu instituto existe um 

escritório de divulgação, é um escritório de 

comunicação em que eles iniciaram o contato 

comigo e perguntaram se eu estava interessado. 

E o Alice foi o primeiro a desenvolver este tipo 

de coisa, de divulgação. Fazíamos experimentos 

que eram similares ao Masterclass.  

 

Você  já propôs alguma modificação na 

estrutura do evento? 

 

Cientista 7:  Eu estava acostumado a uma 

semana, nos adotamos um outro método em que 

o evento dura uma semana. No de um dia é mais 

simples de explicar, porque tem que fazer tudo 

naquele dia. Tem um modo de fazer a 

introdução, é mais fácil pois é por área, e no 

último dia é mais especifico, mais profissional. 

Mas isso já mudou. Desse modo, eu mudei o 

Masterclasses do Alice. Temos uma nova 

versão. Eu não mudei para a nova versão, pois 

seria estranho, e eu não gosto da nova. O foco 

está mais na programação, interpretação no 

display. Em minha opinião o outro de uma 

semana era mais didático. Então não pegamos a 

nova versão. 

 

Poderia me dizer que tipo de conhecimento que 

você espera que os alunos obtenham no evento? 

 

Cientista 7:  A coisa de decorar para aprender 

tudo que significa trabalhar na física. O que 

quer dizer, trabalhar com partículas. Realmente 

entrar neste mundo. Eu sou um físico de altas 

energias. Eu não posso esperar no fim do dia 

que eles saibam o que é o plasma.  Talvez eles 

possam explicar se lembram de alguma coisa, 

mas eu não espero que um deles explique algo 

mais específico ou profundo. Isso é algo 

importante. 

 

Se o aluno não seguir a carreira cientifica, qual  

papel este evento tem na vida deles? 

 

Cientista 7: Mesmo que um dia ele vire um 

advogado, ele vai lembrar que um dia 

experimentou um laboratório de universidade,  

 

Qual a sua opinião sobre a participação de 

cientistas neste evento 

 

Cientista 7: Isso é muito importante. A 

princípio adquirir uma cultura científica e o 

conhecimento. As pessoas não costumam falar 

sobre ciência. Eu acho que é um erro do nosso 

lado. Há dois anos, pessoas achavam que era 

difícil fazer o que fazemos e, hoje, estamos 

felizes com o que fazemos. Isso é muito útil 

para nós, para abrir  nossa comunidade a todos. 

Também posso dizer que é como uma divisão 

de responsabilidade. Como nossa 

responsabilidade e não é só minha, é dividida 

com o mundo todo. Se meu laboratório fizer a 

bomba atômica, e eu te digo: eu estou fazendo a 

bomba atômica; então você também é 

responsável pelo o que eu estou fazendo, porque 

você sabe. Se você não sabe, então não é 

responsável. Se eu espalho a minha ciência e 
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digo que perdi dinheiro, falo que também é sua 

responsabilidade. Essa é a culpa de quem faz 

pesquisa. 

 

E o evento por si só? Você acha que afeta seu 

conhecimento em ciência, ou jornalistas ou 

outras profissões envolvidas, que diferença 

significa para você o impacto do evento? 

 

Cientista 7: Isso ajuda, é claro. Melhora a nossa 

comunidade 

 

Você considera que a sua participação neste 

evento tem algum impacto na sua vida pessoal, 

como uma satisfação por aumentar o 

conhecimento dos alunos. 

 

Cientista 7: Sim, absolutamente sim. Não 

entendo como os outros colegas não participam. 

Isso é interessante, quando alguém te diz, muito 

obrigado, por que eles realmente participaram, 

existe algo tipo, posso te escrever, essas coisas 

são muito boas, eu acho interessante. 

 

Em sua opinião, qual é o legado dessas ações 

para a  sociedade cientifica? 

 

Cientista 7: O impacto é forte. Nós temos que 

ter clareza no que estamos fazendo. Ter clareza 

nas pesquisas, sobre a partícula de Deus e 

também na religião e como fazemos a ciência. 

Alunos não entendem, eles não têm ideia de 

como a pesquisa cientifica é. E como é 

importante. 

 

Há alguma consequência pratica ou imediata 

do seu trabalho no masterclass como alunos 

que decidiram virar cientistas. 

 

Cientista 7:  30% é o número de participantes 

que vão para as carreiras científicas e é só um 

exemplo. Nos não saberíamos se não tivéssemos 

o masterclass. 

 

No Quadro 7 percebe-se uma percepção centrada em ações da natureza de 

fronteira que une. O pesquisado apresenta um esforço por criar ações que produzam 

aproximações com o público e que possibilitem experiências mais duradouras no âmbito 

das atividades de divulgação como o Masterclasses, estendendo o evento para uma 

semana em seu país de origem. O objetivo parece estar relacionado ao campo científico, 

no entanto, as ações no âmbito educacional mostra-se significativa e possibilita modos 

de fazer a divulgação que possam conduzir a instâncias como a fronteira que une 

(ÁGUAS, 2013). 

Por outro lado é interessante perceber que não se espera que o jovem apreenda 

os conhecimentos científicos, mas que possa ter acesso ao ambiente científico e adquira 

um tipo de saber sobre a atividade científica em si. Por outro lado, ainda espera-se e 

centra-se no entendimento que o sucesso do evento esteja associado à aquisição de um 

número significativo de ex-participantes nas escolhas pela carreira científica. Essa 

dimensão representa um olhar de que as vocações e a manutenção dos quadros 

profissionais são os objetivos mais ou menos que permeiam as ações dos cientistas no 

ato de divulgar. 

 

Cientista 7 
Fronteira 

que Separa 
Fronteira como Frente Fronteira que Une 

Campo 

Escola 
  

- promover ações que dure uma semana 
para garantir a interação com os 
participantes 
- refletir e produzir ações para aproximar 
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a linguagem aos alunos 
- esperar dos alunos um reconhecimento 
do que foi dito e não decorar os 
conteúdos 

Campo 

Social 
 

- apresentar onde a ciência 
está associada na vida 
cotidiana 

- apresentar a ciência à comunidade 
- dividir a responsabilidade pelas 
decisões sobre ciência  
 

Campo 

Científico 
 

- apresentar a atividade 
científica aos estudantes 
- explicar o trabalho do 
CERN  
- ensinar a defender seus 
resultados 

- retribuição dos estudantes torna a 
atividade gratificante  

Quadro 7: Elementos norteadores dos discursos - Cientista 7 

 

Cientista 8 
 

O cientista 8 é professor e pesquisador de uma universidade de Lisboa em 

Portugal e participa de diferentes ações de divulgação em seu país de origem. Fez parte 

do grupo que criou o evento Masterclasses no âmbito do grupo IPPOG e coordena o 

evento nacional em seu país. 

A escolha pela carreira científica foi cedo, aos 13 anos, porque "estava a ler um 

livro que falava da paixão dos alquimistas em transformar chumbo em ouro e como 

isso evoluiu e se desenvolveu no CERN". Determinado a seguir a carreira sempre teve 

"essa paixão e não perdi o rumo e entrei em física na Faculdade de Ciências". 

Filho de pai advogado e mãe educadora infantil não teve empecilhos quando 

optou pela escolha da carreira científica em detrimento dos irmãos. "O mais velho é 

advogado, ou seja, seguiu direito e o segundo infelizmente morreu, mas estava tirando 

a engenharia, agrônomo". Para os pais havia uma preocupação em relação à escolha, 

mas ao mesmo tempo esforçava-se para apoiar o jovem estudante, portanto, "não foi um 

processo difícil" essa escolha de ser físico e para os pais havia o sentimento "Ok, quer 

ser físico. Maluco! Mas deixa". 

O contexto familiar também possibilitou acesso a diferentes áreas do saber como 

um tio "que gostava muito de ler" e que na infância lhe pedia livros "porque ele é 

formado em finanças e tinha uns livros de matemática de um português que era grande 

escritor e divulgador".  

A carreira acadêmica seguiu uma trajetória mais ou menos linear, com mestrado 

e doutorado feito na área. "A tese não colou bem, não teve novidades e depois fui 

lecionar no Instituto Politécnico, na escola de engenharia e fiquei contrato". A entrada 
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no laboratório CERN deu-se através de um grupo de pesquisa em que ele participava 

como pesquisador. Ao passo que assumiu a posição de responsável pela divulgação 

científico da organização científica em que trabalhava, dedicou-se quase integralmente 

aos trabalhos para o público.  

 

O que os físicos devem dizer e fazer na divulgação e pela divulgação 

 

No trecho apresentado do cientista 8 percebe-se um discurso que enfatiza os 

desafios de fazer divulgação científica ao mesmo tempo em que há certa precariedade 

estrutural nos locais que se busca levar o evento. Essa demanda social é importante, por 

associa-se ao desejo pela diminuição das diferenças culturais e estruturais no país de 

origem. Esse tipo de demanda, no entanto, não está relacionado com a desigualdade 

social, mas as diferenças culturais que separam essa comunidade. Assim, o sentido da ir 

ao espaço escolar da região reflete uma dimensão social de levar a ciência aos sujeitos 

desfavorecidos culturalmente.  

A motivação aparece no interesse em mostrar uma ciência mais ativa aos 

estudantes e no reconhecimento do público escolar pelo "esforço" do cientista em tratar 

essa física complexa. Aos moldes de uma visão expansionista de cultura, encontra-se 

nesse trecho certa proximidade com o que os antropólogos apontam como a expansão 

da cultura para outros espaços sociais. Esse reconhecimento do evento com uma ação de 

levar a ciência pode ser entendida aos moldes de fronteira como frente (ÁGUAS, 2013). 

No que se refere ao campo científico é representado às relações estabelecidas 

dentro do espaço social no que tange a dedicação pela divulgação científica. O cientista 

reconhece as ações como algo prejudicial e que afeta a carreira de cientista. O 

reconhecimento pela ação de divulgar é limitada a alguns agente do campo, instituindo 

certo desconforto nas relações de poder estabelecida por aqueles que consideram a 

divulgação como ação não legitima de produzir ciência (BOURDIEU, 2011). 

 

 Você a chegou a sugerir ou propor mudanças 

na estrutura ou na concepção do evento? 

 

Cientista 8: O evento há um grupo que discute 

sobre o masterclass e eu faço parte desse grupo 

que apresenta as conclusões e as alternativas e 

as alterações para a edição seguinte. Faz-se uma 

análise do que convém nessa edição em uma 

reunião que nós acostumamos a ter na 

primavera. Então se faz uma análise do que 

convém, faz uma análise do que foi mal e 

propõe alterações para o ano seguinte. Também 

alterações para o programa e, por exemplo, tive 

coisas interesses, como no sentido de travar o 

desejo do comitê de começar mais cedo a 

videoconferência justamente por causa das 

reclamações dos países mais orientais que 

acabavam muito tarde e os miúdos que tem que 

ir para casa, só que eu expliquei que do lado 

ocidental e estamos a falar dos institutos em 

Portugal, em Londres na Inglaterra, começar 

mais cedo era não fazer a atividade porque não 
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tínhamos tempo, não podíamos começar a 

videoconferência e a conferência e fazer depois 

da análise de dados. Então, só para dar uma 

ideia, se tivesse avançado com o início da 

videoconferência como criou o comitê, como 

tinha posto o comitê, nós basicamente tínhamos 

que fazer a análise de dados antes da 

videoconferência, os meninos tem que analisar 

os dados claro, antes de discutir, tínhamos que 

estar a almoçar as 10hs30 da manhã. Não posso 

dizer "Vamos todos almoçar", pois assim não 

funciona. E, portanto, conseguimos manter a 

pressão de organizar e começar a 

videoconferência às 16hs para a Central 

europeia que é quatro da tarde e em Portugal é 

às 15hs. O que nos implica um bocadinho 

especial, de fazer tudo um bocadinho a correr. 

Nós podemos participar da videoconferência, 

mas o que não fazemos é a discussão como 

fazemos antes da videoconferência, mas 

fazemos depois. Ou seja, a discussão, depois as 

perguntas, dúvidas etc fazemos a seguir da 

videoconferência. Mas se tem sugestões de que 

o programa tem que ser melhorado sim e isto 

gerou, por exemplo, muitas discussões sobre 

física e como explicar conteúdos de física aos 

alunos por que o crescimento nas páginas da 

descrição do programa, da atividade, intervimos 

nos conteúdos, por exemplo, o sentido de 

partícula virtual, partícula real, etc. porque as 

vezes as coisas estão escritas de uma forma 

simplista e depois não precisa esquecer, nós 

somos físicos de partículas e não dizemos 

asneiras e as vezes é preciso ter cuidado com o 

que diz.  

 

Você considera que essas atividades possuem 

alguma importância para além da sua carreira 

profissional? 

 

Cientista 8: É muito difícil, é uma pergunta 

muito difícil. Avaliar o impacto, um programa 

de medida é muito complicado, pois tu não 

sabes  o que o aluno faria se não tivesse passado 

pelo masterclass. Mesmo com nós, é uma 

atividade que fazemos e trazemos os alunos 

mais motivados da escola, da turma e é um 

bocado realizada com um limite de dois alunos 

por escola. Significa que é uma seleção 

apertadíssima, só nos sítios com mais 

capacidade é que não tem seleção tão apertada.  

Falamos de alunos mais motivados, sabemos lá 

se eles vão querer ir pra física participando da 

atividade e fica com mais vontade, portanto, ou 

se não vão querer ir pra física depois da 

atividade vai passar a querer ir. Não sabemos. O 

que sabemos é que os alunos acham a atividade 

fantástica e é isso que sabemos por duas coisas: 

nos inquéritos de avaliação eles dizem por que 

estão "quente", acabaram de falar na 

videoconferência e estão quentes. Mas o que 

sabemos é que no ano seguinte os alunos das 

escolas deles querem todos vir e isso mostra que 

lá falam todos entre eles e aqueles que querem 

participar do masterclass pergunta para o aluno 

mais velho ou o irmão "E então tu foi, me diga" 

e o irmão, sabemos que as respostas que dão é 

"Pá, fantásticos, super" então, por que isso é 

mantido no nível da participação dos 

participantes. Então é uma coisa que melhora 

quando aumenta a participação, há mais 

interesse na participação. Em Portugal estamos 

a viver um momento de modas, de haver uma 

moda de participar dos masterclass. Também 

não sabemos. Agora no impacto de minha 

carreira profissional, tem dado um gozo enorme, 

em termos da carreira científica, da carreira 

profissional eu sou julgado pelos artigos 

publicados, nos concursos que eu participo, lá 

uns 10% de divulgação e tem uma pontuação 

máxima, mas depois claro são comparados com 

outros 90% que não tenho tempo para fazer 

porque faço os Masterclass. Então por isso eu 

sou prejudicado. Mas eu não vejo isso nessa 

perspectiva, eu posso continuar nessa posição 

toda a vida porque para mim é muito mais 

importante trabalhar para os meninos e ser um 

motivador para eles aprenderem mais, porque 

não vale a pena querer ensinar ciência, a física 

de partículas para miúdos que não querem 

saber, pois tem aqueles que só querem saber o 

segredo do jogo da Fifa 15. Portanto, se não 

conseguimos motivar os miúdos a querer 

aprender, por eles, pelo sucesso na escola não 

vai ter interesse pela ciência. Então nós temos 

que instigar esse bichinho, afetar e sabemos que 

temos que afetar muito e sabemos também que 

tem injustiça social e por isso implementei em 

2008 de estarmos a ir para outros locais. Para 

Porto por que não tem física de partículas, não 

tem física de partículas experimental, para Faro 

e Covilhão depois fomos para outras terras, e 

discutimos com os caras que falavam sobre não 

ser fácil localizar as cidades, mas enfim, saímos 

de nosso conforto e das cidades de conhecemos 

bem, daquela que podemos dizer ao responsável 

do edifício se existe edifício aberto sábado e se 

existe computadores, se é preciso abrir a cantina 

etc. Se algo não nos corre bem temos autoridade 

para chamar o segurança e dizemos "Tem que 

abrir o departamento de física, eu preciso dessa 

sala aberta" e quando saímos desse conforto e 

vamos para outro espaço, para outra cidade que 

não tem física de partículas, no final é mais 

difícil. Portanto, em termos da minha carreira, a 

satisfação dá ter chego a  tantos miúdos como já 

aconteceu de alunos de física de terem vindo em 

mim e dizer "Oh professor eu fiz o masterclass e 

depois eu vim fazer física, gostei imenso". Isso 

só 2 ou 3 dos 2 mil que passaram cada ano. Ou 
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seja, um ou outro vem ao campus da 

universidade e entra conosco e diz "Oh 

professor" e vem me cumprimentar e dizer 

"gostei mesmo e vim para física depois do 

masterclass". Nesse aspecto temos uma boa 

realização pessoal além das palestras em 

escolas. Portanto sabemos que há outras coisas, 

no Brasil, se não fosse a Escola de Professores 

do CERN eu não estava no SNEF e me dá um 

gozo enorme vir ao SNEF por que também 

aprendo imenso com vossos colegas. As 

discussões que participei até hoje tem aprendido 

imenso e isso me ajuda, na minha própria forma 

de ensinar, você aprende reger. E, portanto, em 

termos de carreira o efeito é até negativo, mas 

em termos de satisfação pessoal, em termos de 

amor próprio, em termos de chegar a uma 

escola, a um grupo de professores e ser muito 

apreciado, ser muito querido pelos professores, 

ser muito querido pelos alunos, para passar as 

atividades etc. Isso é muito mais enriquecedor, 

mais realizador que a posição que eu ocupo na 

universidade.  

 

 

No Quadro 8 existe uma predominância pelo entendimento da divulgação como 

fronteira que une ou fronteira como frente. Essas duas naturezas de ação estão 

centradas, no primeiro caso, na cooperação entre o campo escolar ou outros agentes 

sociais e na defesa pela manutenção da legitimidade e relevância social ou tecnológica 

do desenvolvimento da ciência. Essa percepção oscila pela dificuldade de entender os 

limites entre as ações de cada campo na fronteira, onde a negociação dos interesses ora 

oscilam para o campo científico, ora para o escolar (ALMEIDA, 2002). 

Do campo científico percebe-se um entendimento de que essas ações de divulgar 

sofrem resistência de seus agentes e que pode estar associada a uma perspectiva de 

atraso nas demandas da carreira científica (BOURDIEU, 2003). Isso reflete quando há 

uma predominância de objetivos e sentidos na fronteira que separa, tratando de temas 

como dificuldades de engajamento dos cientistas e como fazer divulgação pode estar 

associado a um atraso na carreira dos profissionais do campo.  

 

Cientista 8 Fronteira que Separa Fronteira como Frente Fronteira que Une 

Campo 

Escola 
 

- promover na escola o 
encantamento pelo evento 

- superar a desigualdade 
social entre escolas 
- produzir o material do 
evento em parceria com os 
professores 
- levar os alunos à 
universidade como fator de 
motivação 
- pensar a atividade como 
uma ação cultural escolar 
- engajar outras cidades e 
seus físicos para o evento 
- buscar uma ressonância com 
os interesses da escola 

Campo 

Social 
 

- apresentar o sentido da 
física básica para a 
sociedade 
- buscar o reconhecimento 
da ciência na sociedade 

- superar as injustiças sociais 
- buscar cooperações com 
jornalista para melhorar a 
linguagem e a comunicação 
com o público 
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- buscar apresentar o 
cientista como um sujeito 
humano 

Campo 

Científico 

- a linguagem científica 
como representação dos 
cientistas 
- fazer divulgação pode 
prejudicar a carreira 
científica 
- dificuldade de engajar 
os cientistas em ações de 
divulgação científica 

- estimular os cientistas a 
fazerem divulgação 
científica 
- buscar instigar as vocações 
científicas 
- produzir os espaços de 
possíveis 
- dependência de políticas 
institucionais para produzir 
divulgação científica 
- manter o reconhecimento 
da excelência da física 
diante da sociedade 
- manutenção do campo 
científico 

- adequar o saber e a 
linguagem científica ao 
público 
- adaptar-se conforme a 
resposta do público 
 

Quadro 8: Elementos norteadores dos discursos - Cientista 8 

Cientista 9 
 

A cientista 9 estudou em uma escola dividida por gênero na Grécia. Sua mãe era 

professora de física e seu pai, professor de latim e grego na escola média grega. O filho, 

também, formou-se físico e trabalha no CERN. "Somos bons físicos, é uma tradição". 

A carreira se consolidou toda na Grécia onde fez o colégio, graduação e pós-

graduação. Obteve no término do curso de física uma posição como pesquisadora 

assistente no país de origem. "Então eu nunca fui para fora estudar naquele tempo e eu 

era muito imediatista". 

Iniciou-se sua pesquisa na área de física nuclear, assumindo posições de 

cooperação em diversos grupos de pesquisas e que culminou na entrada na colaboração 

Alice no CERN. Atualmente, assumiu a posição de "leader" de divulgação científica do 

experimento, sendo responsável pela organização e divisão das tarefas referentes ao 

Masterclass no que se refere ao evento do Alice.  

 

Como falar de dados, o problema do tempo e a aquisição do capital cultural 

 

O trecho apresentado aponta para um objetivo do cientista ao fazer o evento e 

que se refere ao problema da análise de dados e nos modos de apresentar a questão 

estatística dos dados. A análise dos dados presente no exercício do Masterclass é um 

modo, segundo a pesquisada, em tratar ou aproximar a compreensão da ciência para os 

alunos. Esse tipo de entendimento reflete um desejo por construir um novo saber aos 
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estudantes que sejam um tipo de saber associados aos modos de pensar dos físicos e  

que possibilita um aprofundamento em relação ao que se aprende na escola de origem.  

Outro fator que parece ser limitante do evento é o curto tempo de interação entre 

cientistas e participantes, mas, no entanto, pode haver situações positivas como a 

aproximação e o reconhecimento da carreira como fator relevante para o 

desenvolvimento da formação dos alunos. Isso, pois o evento pode ser um momento de 

reconhecer vocações e construir um espaço de possíveis que geram perspectivas dos 

dois lados (ciência e escola) (BOURDIEU, 2011). 

A aquisição do capital cultural associado à aprendizagem e manejo com uma 

língua estrangeira, no caso, o inglês, também é uma aquisição significativa que o evento 

pode promover segundo o cientista. Esse tipo de experiência vivida pode ser um meio 

de conduzir os estudantes a repensarem suas perspectivas, aportarem para a relevância 

da aquisição de outras línguas e ao mesmo tempo, pode desencorajar os estudantes a 

pretensas escolhas (BOURDIEU, 2012). 

 

Na sua opinião qual foi o maior desafio na 

preparação das atividades do evento 

masterclass? 

 

Cientista 9: O maior desafio é trazer algo que 

termine na física quantitativa, entre aspas. Essa 

é a ideia do IPPOG e que os alunos devem fazer 

e reconhecer na medição em física. Na medida 

do que cada um pode fazer em duas horas que é 

a duração das atividades. Esta foi parte da 

decisão em oferecer esse exercício de medição, 

mas que no início, quando mostramos os 

exercícios e tivemos o tempo do evento analisar, 

a ideia era definir algo e comparar com as 

predições de Monte Carlo. Então quando 

tivemos o feedback das pessoas que já tinham 

feito o exercício, no primeiro ano e no segundo 

ano, as pessoas disseram que foi chato porque 

era repetitivo. No início dávamos aos alunos 

cem eventos para analisar um por um. 

Usávamos estes dados e introduzimos o 

segundo passo que era analisar a amostra maior, 

isto poderia ser feito rapidamente e assim 

discutir um pouco sobre o que tudo isso 

significaria. Isso foi de certa forma, desafiador, 

e ia ao lado de como utilizar, de como trazer 

todas as conclusões e fazê-los entender. Eu não 

tenho certeza, que talvez isso seja muito fácil 

para eles entenderem, mas eu espero que sim, eu 

tenho esse sentimento.  

 

Mas você acha que o maior desafio seja da 

restrição do tempo. 

 

Cientista 9:  Por conta do tempo e porque nós 

estamos tentando dar a melhor informação para 

digerir com este pouco tempo. Você sabe, para 

nós do Alice estamos todos os dias ali, 

estudando, trabalhando, mas não para eles. Para 

eles tudo é novo. Na última semana do 

Masterclass nós damos suporte a um grupo de 

professores do ensino médio na Grécia, porque 

nós queremos que eles conheçam este programa 

e também damos a ideia de que eles podem 

fazer por eles próprios. Dentro das aulas eles 

tem treinamento e também há o interesse por 

ajudá-los dos cientistas. Isso não é feito somente 

durante o mês do Masterclass. Eu fico 

preocupada em dar a eles a maior quantidade de 

informação possível. Eles calculam alguns 

números e a partir disso eles dizem se tem  

coeficientes. Eu acho que fazemos o nosso 

melhor. 

 

Em sua opinião qual é o principal objetivo do 

masterclass? 

 

Cientista 9:  O principal objetivo é inspirar o 

aluno, não é tanto ensiná-los física de partículas, 

porque isso em um dia é impossível e não 

acredito que este seja o objetivo final. O 

objetivo é fazer com que eles participem,  dando 

as aulas na manhã pra que eles entendam tudo 

sobre o tema e depois dando a oportunidade 

para que eles possam fazer sozinhos. Este é o 

principal fator de interesse do Masterclass. E a 
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inspiração. Eu ouço as pessoas falando de 

inspiração, de como isso as inspira, não sei se é 

só isso ou o estudo de física. 

 

Você  já propôs mudanças na estrutura do 

evento? 

 

Cientista 9:  Na organização, sim, na 

sequência. Nós temos muitas discussões sobre 

isso. Uma era que os dias eram muito longos. 

Sendo bem realistas, não acho que poderiam ser 

feitos em menor duração. 

 

As pessoas acham que é muito? 

 

Cientista 9: Há ocasiões quando as escolas 

veem de certa distância. No ano passado, nós 

tivemos uma escola que não me recordo a 

cidade. Eles vieram de uma escola em duas 

horas de viagem e passaram o dia até às 5hs, 

que é o término das atividades em conferencia e 

voltaram com conhecimentos sólidos. Foi muito 

concentrado e sem muitos intervalos, mas não 

parece ser possível reduzir muito. Se eu 

pudesse, algo que eu queira é ter mais tempo 

para liderar as atividades, assim poderia ter 

intervalos, a discussão seria maior, mas há 

alguns anos atrás o horário da conferência já foi 

mexido um pouco, já reclamaram que 

terminávamos muito, muito tarde. Algumas 

pessoas acreditam que os alunos deveriam ser 

preparados. Eu necessariamente não acredito 

nisso. É claro que seria bom se isso pudesse ser 

feito e depende da organização e do lugar. Então 

eu acredito que aqui os alunos que vêem, 

normalmente como uma sala toda, 

necessariamente não é o melhor porque, as 

vezes, dependendo da ocasião, eles entendem 

como só um dia sem aula, eles não estão muito 

interessados. 

 

Não há uma seleção de alunos. 

 

Cientista 9: Há em alguns lugares, eu não sei 

bem ao certo como eles fazem no Brasil. Mas é 

um risco pela grande demanda. Eles aceitam 

acima de 5 alunos por escola, são os alunos que 

tem mais interesse e eles até não aceitam a 

mesma escola no próximo ano para que 

satisfaça as outras escolas. 

 

Você sente alguma diferença entre a Grécia e 

aqui? 

 

Cientista 9: Na Grécia é dado somente aos 

professores. 

 

Então você não percebeu mudança 

 

Cientista 9:  Na semana passada tinha acabado 

de começar e lá tinham alguns alunos também, 

adicionados aos grupos de professores e aqui 

eram alunos que moram por aqui. Eu vi 

diferença no ano passado, nós fizemos sessões 

também no sábado. Naquela ocasião o CERN 

que fez a logística convidaram as pessoas e a 

escolas da área. Para a sessão de sábado, eu 

acho que enviaram convites para pessoas que já 

tinham participado de outras atividades prévias, 

por exemplo, e alguns alunos do ensino médio 

para passar a tarde. E assim por diante, pessoas 

que eram realmente interessadas, eles vieram 

individualmente e você pode ver a diferença. A 

única desvantagem de lá é que as pessoas não se 

conheciam. Ficou um pouco frio no início, mas 

quando vem a sala toda! 

 

Fica bem quente 

 

Cientista 9:  A atmosfera é diferente  

 

Você poderia me dizer que tipo de 

conhecimento que você espera que os alunos 

obterão com este evento? 

 

Cientista 9:  Acho que o objetivo principal é 

introduzir o campo da física de partículas e o 

mundo da pesquisa. Também dar a ideia de 

como a pesquisa é feita. Fora isso nós tentamos 

dar a eles a ideia de como detectores funcionam, 

como o acelerador funciona ou sobre as 

estatísticas de como fazemos as análises. Acho 

que seria muita ambição esperar que nós 

ensinássemos a eles, a coisa mais importante é a 

ideia geral de como a pesquisa é feita no nosso 

campo e se você gostar disso: tem o 

desenvolvimento da maturidade em estatística, 

um evento dado não é significante, não é uma 

descoberta, estatisticamente não dá resultado 

significativo.  

 

Se o aluno não seguir a carreira cientifica, que 

papel você acha que este evento tem na vida 

deles? 

 

Cientista 9:  Se eles não seguirem a carreira 

científica. Eu acho que ainda é importante. Esta 

é uma experiência fora da escola, do currículo 

normal. Se eles seguirem ou não a carreira, 

tenho a impressão que o evento faz-lhe abrir os 

olhos para este mundo da pesquisa e da física de 

partículas e assim por diante. Talvez eles 

possam passar a mensagem para outras pessoas, 

para outros alunos. Então é fazer com que a 

coisa toda seja conhecida, especialmente nesse 

sentido de que eles participaram ativamente em 

algo como a análise de dados, melhor que só 

virem até aqui. E também eles veem até aqui e 

entram em contato com os pesquisadores e estes 
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jovens, eles podem seguir a carreira científica 

ou em outro campo, mas eu acho que isso é 

importante. E tem o fato que ao final dessa 

vídeo conferência tem um sabor internacional 

eu acho que isso também é importante. Talvez 

para eles seja a primeira vez terem tal 

experiência, a primeira vez que tem que falar 

em inglês, para participar em algo, de entender 

em inglês. Isso é tudo um prazer. 

 

Em sua opinião este evento poderia ser 

diferente com a participação de cientistas 

 

Cientista 9:  Acho que isso é parte do objetivo 

do Masterclass Internacional do jeito que é 

organizado, trazer este contato com os 

cientistas, então eles podem ter ideia de como é 

o trabalho de um pesquisador, como a pesquisa 

é feita. 

 

Você acha que tem um papel no contato dos 

alunos com os cientistas. 

 

Cientista 9:  Sim e de certa forma como eles 

interagem para resolver um problema, analisar 

um evento e também durante o dia até a 

oportunidade de falar com eles. Oferecemos 

almoço com eles juntos, eles interagem e falam 

sobre as oportunidades neste campo, descobrir 

mais sobre a vida deles. 

 

Então não teria sentido este evento sem 

cientistas 

 

Cientista 9: Em minha opinião não. Acho que 

pessoalmente o exercício não é algo que os 

professores podem pegar e utilizar como 

ferramenta. Eles podem fazer se realmente 

conhecerem o programa, fora da programação 

normal escolar e introduzir aos alunos sobre 

física de partículas, fazê-lo como uma 

aplicação. Mas aí de novo eu vejo que isso pode 

ser trabalhado em colaboração com os 

cientistas. Eu sei que alguns professores de 

física, fora de aula,  eles convidam físicos, 

físicos de partículas para palestras e assim por 

diante. Eu posso ver como um modelo, o 

Masterclass faz parte do programa fora da 

escola, de um projeto maior, mas de novo com 

alguma colaboração.  

 

No Quadro 9 apresenta-se na totalidade do discurso uma predominância por 

reconhecer ou procurar parcerias que possam dar significados ao ambiente escolar. Um 

fator importante é a preocupação em proporcionar a autonomia do professor e do aluno 

no que se refere ao uso dos materiais na sala de aula e nos estudos de física, 

respectivamente. Essa preocupação com o campo escolar torna-se importante, pois 

reflete um tipo de cooperação que procura elaborar ações dos cientistas com a escola 

que não seja meramente uma atuação cínica do campo científico (BOURDIEU, 2011). 

No entanto, ao mesmo tempo em que se procura tal autonomia, o discurso do 

cientista aponta para uma necessidade de haver uma relação direta com o cientista, 

portanto, apresenta certa dicotomia no que se refere aos objetivos. Essa percepção 

difusa não aparece no campo científico onde claramente percebe-se um desejo pela 

compreensão de que o evento serve como um meio para apresentar o espaço científico e 

instigar a vocação científica nos participantes. 
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Cientista 9 Fronteira que Separa Fronteira como Frente Fronteira que Une 

Campo 

Escola 
  

- manter os alunos ativos para 
aprender física 
- modificar o exercício a partir das 
críticas das escolas participantes 
- promover a autonomia do 
professor 
- promover a autonomia do aluno 
nos estudos da física 
- apresentar o campo da física de 
partículas para as escolas 
- promover a aquisição e 
experiências com outra língua 
- possibilitar o uso do material do 
evento e a colaboração dos 
cientistas para os professores 
participantes  

Campo 

Social 
 

- disseminar a física de 
partículas para o maior 
número de pessoas 

 

Campo 

Científico 

- apresentar como o 
conhecimento 
científico funciona 

- construir instrumentos 
como os cientistas do 
CERN 
- ensinar a fazer medidas 
em física de partículas 
- apresentar a pesquisa 
científica ao público  
- instigar vocações para a 
carreira científica 

- promover a participação de 
cientistas nas escolas 

Quadro 9: Elementos norteadores dos discursos - Cientista 9 

Cientista 10 
 

O cientista 10 atualmente trabalha no CERN em um posto de coordenador das 

ações de divulgação científica do laboratório. Apesar de possuir formação científica 

hoje não atua especificamente na área, mas traz tal formação como elemento estrutural 

de suas atividades.  

Inicialmente trabalhou com computação e na construção de processadores de 

dados e, portanto, dedicava-se a engenharia computacional do laboratório. Durante esse 

período treinou os pesquisadores em linguagem computacional. Essa aproximação com 

o grupo de possibilitou mais tarde a entrada no campo de comunicação no laboratório.  

Nessa aproximação foi transferido para outras demandas institucionais e se 

tornou responsável pela implementação da escola de professores e que mais tarde 

ganhou um papel político importante no que tange as ações educacionais do CERN. 

Além disso, ainda participa de diferentes ações de divulgação na Inglaterra, seu país de 

origem.  
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O sentido de divulgar muda, a escola e o instigar para o saber 

 

O trecho escolhido do cientista 10 apresenta diferentes concepções sobre a 

divulgação científica, instituindo certa mobilidade de percepções que estão associadas 

às mudanças mais amplas da sociedade. Nesse sentido ao passo que o público constrói 

outras identidades, a divulgação deve almejar outros objetivos. Esse modo de encarar a 

DC parece ir de encontro com o entendimento sobre a pluralidade e mobilidade de DC 

que se constituí na fronteira (ÁGUAS, 2013). 

Nesse tipo de entendimento o âmbito político, externo ao campo científico, é de 

suma importância, pois ele pode cooptar novos investimentos e elaborar um tipo de 

reconhecimento social que somente os sujeitos que estão dentro do campo científico 

podem justificar. O diálogo com a sociedade, portanto, perpassa pela ação de divulgar, 

ou seja, ela possui valor político relevante (BOURDIEU, 2001). 

No que se refere ao campo escolar, existe uma perspectiva de que tais ações 

possam instigar nos participantes o desejo pelo entendimento e estudo da ciência. A 

divulgação possui o papel de reconhecimento das ações sociais que enfatizam os 

sentidos perdidos no âmbito da educação formal. Se a escola distancia-se das demandas 

sociais dos estudantes, parece que o evento pode ganhar esse status de retomar o desejo 

pela aprendizagem científica.  

Caracteriza-se tal dimensão, também, em outras passagens como a recuperação 

da dignidade profissional do professor que foi perdida em alguns países como Israel e 

Brasil. Para o cientista o evento ganha um papel social importante, pois evoca o 

professor como intelectual relevante, em especial, nos cursos de formação de 

professores, recuperando uma identidade profissional perdida.  
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Cientista 10: Por que estamos fazendo isso? 

Este é um novo elemento na educação pública  

que agora o CERN está alcançando. Nós temos 

que destacar este serviço de visitas do CERN, 

este serviço de visitas que fazemos estava em 

torno de 20 a 25 mil visitantes todo ano. Isso 

não é suficiente, é difícil integrar esse programa 

grande de professores, então precisei ter 

assistentes para dar conta deste serviço e foi 

operado por algumas pessoas, uns 30 guias. 

Meu alvo era radicalmente aumentar o número 

de visitas e quando eu terminei tinha mais de 

200 guias dando assistência a mais de 100 mil 

visitantes por ano. Começando em 2009. Nós 

realmente decolamos. A chave para tudo isso, a 

chave do crescimento de 9 para mais de mil 

professores, de uma sessão para 35 sessões, de 

uma língua para 20 línguas, do número de 

visitantes de 20 mil para 100 mil pessoas vindo 

de toda a parte do mundo e principalmente 

vindo de outros estados, realmente envolveu 

todo mundo e deu oportunidade aos físicos, 

cientistas de se comunicarem com o público e 

explicar o que eles fazem. E as pessoas se 

entusiasmam, elas realmente gostam de fazer 

isso, eles tem orgulho vindo de umas nação 

pequena como Ucrânia e ter a oportunidade de 

conversar com meus colegas. Se você for ao 

restaurante e perguntar para as pessoas por que 

você é engenheiro, por que você é um cientista, 

como você se tornou, não é incomum eles 

dizerem eu tive um professor. Eu li algo sobre 

as carreiras no CERN e uma pessoas com 

prestígio na comunidade que estava trabalhando 

no CERN desde 1950, ela dizia: "Foi inspirada 

por um professor de física". Professores são 

particularmente importante. Eles tem o futuro 

em suas mãos. O que nós fazemos é inspirar e 

encorajar esses professores para eles inspirarem 

e encorajarem alunos para continuar na 

educação científica e ao mesmo tempo 

reconhecer que nem todos os alunos seguirão, 

continuarão. A ideia é que eles saibam com ao 

menos do que se trata a ciência, afinal, todos se 

tornaram cidadãos do mundo. Para a visitantes 

do CERN nós lhe damos uma missão. Todo 

mundo que vem ao CERN  deve levar a 

inspiração, uma curiosidade  para outros de 

virem conhecer e vira um embaixador de física 

de partículas do CERN. Não é só física, é 

ciência em geral. Este é o objetivo que eu dei 

aos guias. A fim de fazer isso nós oferecemos a 

eles treinamento. O elemento chave para o 

treinamento é que, claro que não conseguimos 

reciclar os guias mais antigos, mas para todos os 

guias novos nós damos a eles o mínimo de 

treinamento. Eles precisam mais que isso 

realmente. Nós damos a eles meio dia de 

habilidades de comunicação. O que é isso, na 

realidade é dado um curso de apresentação e de 

treinamento de gerenciamento para fazer-se 

entender. Basicamente este curso foi dividido 

em vários aspectos diferentes. O primeiro é 

respondendo as perguntas: Por que CERN faz 

tudo isso? E por que as pessoas gostariam de ir 

visitar o CERN? E como combinar essas duas 

coisas. Isso é algo que a maioria dos guias não 

pensa sobre. Ele não pensa sobre isso quando 

fazem apresentações para os seus colegas sobre 

seus resultados. Na plateia, quando se faz uma 

apresentação, é realmente importante perguntar 

a si mesmo o que será que eles querem ouvir e o 

que você vai dizer? Pergunte por que as pessoas 

tem vieram. Algumas pessoas estarão lá porque 

te conhece, porque realmente estão interessadas, 

algumas pessoas estarão lá por que o chefe delas 

disse que deveriam estar lá, algumas porque 

estudam a fundo, outras para te ajudar, é tudo 

uma gama de porquês que as pessoas veem. Eles 

podem fugir da apresentação que você esta 

fazendo. Isso normalmente é a primeira 

aproximação que nenhum cientista geralmente 

faz. Eles só querem apresentar seu trabalho e é 

isso. A segunda grande coisa é porque você 

realmente faz isso? E ai a gente vai a fundo à na 

comunicação básica da habilidade, para um guia 

é realmente importante. Você engaja todo 

mundo. Este é o jeito que você faz isso. Isso é 

algo fácil de fazer, por que você só olha as 

pessoas. Por olhar as pessoas, em primeiro 

lugar, eles acham que você está falando com 

eles, o que é muito importante, cada um 

individualmente. Em segundo lugar, você 

recebe um retorno fantástico todo o tempo. Eu 

saberia se eu estou falando besteira ou se você 

está interessado no que eu estou falando porque 

eu já saberia, eu te observo, percebe? Isso é 

realmente importante, você reconhece se as 

pessoas querem ir ao banheiro se você está 

envolta durante a visita e eles ficam envolvidos, 

eles observam. É o último, mais alto nível, o 

nível do que saber. Existem técnicas para 

empenhar, para se interessar, para começar a 

dizer o que você faz.  Existem técnicas para 

regulá-los. No fim o objetivo é pegar a 

mensagem do CERN e os visitantes pegam o 

que eles querem, até mesmo o que eles não 

pensaram, vão pegar algo, eles vão embora 

inspirados, curiosos, felizes e dirão aos seus 

amigos "Hey, vá ao CERN é realmente um lugar 

legal. Nós aprendemos alguma coisa, não se 

entende tudo, mas nós entendemos bastante, a 

propósito andamos por lá com uma pessoa 

muito legal que era um cientista real, ele não 

era, ela não era “geek” como esperávamos". A 

pessoa vai mostrar interesse. Nós temos vários 

níveis aqui no CERN, tem os visitantes VIP, a 

imprensa, ministros, meus colegas, professores, 

alunos e cada grupo é diferente  e você tem que 

considerar isso. Tem uma pergunta muito boba 
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que eu pergunto aos guias, mas que não boba. 

No curso eu sempre pergunto: Qual é a primeira 

pergunta que faço a mim mesmo quando eu vou 

encontrar um grupo? Ou individualmente. O que 

você acha o que a primeira pergunta é?  

 

Obviamente você quer saber um pouco da 

experiência sobre eles, mas então qual é a 

primeira pergunta? 

Cientista 10: O que devo usar? Por quê? 

Obviamente vou me encontrar com um grupo 

VIP ou vou falar com gerentes de indústria, eles 

têm uma expectativa em relação ao CERN e 

você tem que respeitar isso. Por outro lado, se 

você for se encontrar com um grupo de alunos 

escolar e veste terno e gravata, esta é de certo 

modo uma troca, entre eles.  Uma saída fácil no 

CERN não sei se eu trouxe, na verdade eu tenho 

uma, esta, é muito velha,  é uma saída, é uma 

jaqueta única do início do grupo e quase 

nenhuma pessoa tem. Tem muito do CERN 

nela. Nós temos camisetas do CERN, nós temos 

diagramas de Tim Berner-Lee, o lançamento do 

projeto proposto internacionalmente em uma 

camiseta. Eu a usei quando fiz Kofi Annan  

secretário das nações unidas esteve aqui. Ele 

estava vindo em setembro, era um dia quente e 

eu soube que ele estava vindo do terno. Então 

eu coloquei a camiseta, eu dei as boas vindas a 

ele no CERN e disse tudo que iríamos fazer e 

disse para ele vir comigo. Ai ele me disse: O 

que é isso? Apontado para a camiseta. Eu disse 

que era a proposta do projeto do diagrama de 

Tim Berner cuja tese ele revisou em 1989. Ele 

supervisionou e tirou, e disse faltam três 

palavras, vocês sabem? Elas estavam na parte 

de trás da camiseta. Se você pensar foi um dos 

erros do século 20, eu mostrei a ele e ele 

supervisando, ele não disse sobre o Tim, seu 

projeto não é visível, não é tecnicamente 

interessante, você não deviam ele não estar 

fazendo o,  continuem com o seu trabalho real. 

Ele deu espaço e encorajou. A partir desse ponto 

minha estima por Kofi Annan subiu e o que ele 

disse ao final? Posso comprar a camiseta? O que 

eu disse? Eu disse não, eu te dou uma. Esta é a 

história.  O que eu acabei de fazer? Eu te contei 

a historia da minha experiência própria e você 

achou interessante, ok?  Eu fiz isso para 

comunicar, este guia, este físico, ele realmente 

conecta com essas pessoas. Eles pensam, oh esta 

pessoa não é só um macaco treinado, ele tem 

um script, ele sabe de algo, tem experiência em 

fazer isso, pegue um monte de pessoas ao redor 

do CERN com historias fascinantes. Estas são 

as técnicas fáceis de aprender e realmente fácil 

de implementar, mas é um consenso comum, a 

maioria das pessoas, incluindo eu mesmo, nunca 

pensei sobre isso, somente quando apontam para 

você. Então o treinamento de guias é totalmente 

Hands On (mão na massa) e desse modo eles 

tem que fazer apresentações, fazer coisas 

envolvendo o grupo todo,  recebendo avaliações 

e dando avaliações. Avaliações positivas são 

boas, eu diria sugestões. Vocês não devem 

subestimar o valor do treinamento em 

habilidades da comunicação básica. Isso vocês 

tem que entender bem. Isso é o que vocês 

devem saber para ensinar, se você já está 

ensinando,  palestrando, deve perguntar a quem 

eu devo fazer isso? O que eu espero alcançar? 

Um dos problemas que temos nos programas de 

ensino é que as pessoas só falam o que 

colocaram nas suas transparências,  power 

points, apresentações, é o que fazem com seus 

alunos na graduação. Não é bom  para 

professores, por que para professores, a 

audiência alvo não é os próprios professores, 

são os alunos dos professores. Temos que de 

alguma forma distinguir as coisas. Isso não quer 

dizer inferiorizar as coisas, mas é extrair a 

essência. Apresentar coisas que os professores 

podem usar e não ensinar sobre física de 

partículas. As coisas são difíceis aqui, física 

teórica não é fácil e a engenharia que fazemos 

aqui não é fácil, mas o que tentamos fazer é dar 

aos alunos a impressão, não de ensinar os 

detalhes, a impressão da emoção, interessar em 

algo e o que eles podem fazer. Ai eles pensam: 

"E eu quero saber mais sobre isso", "Eu entendo 

que não consigo entender tudo agora mas existe 

um caminho que posso perseguir" ou "Eu posso 

estudar eletrônica na universidade ou outra 

coisa, mas eu posso fazer". Estes caras estão 

fazendo algo legal, realmente interessante aqui. 

Estamos iniciando uma fagulha e saindo do 

currículo padrão de ensino da escola, saindo um 

pouco do comum. Existe uma razão por de trás 

disso. Para o público em geral, você  quer estar 

aberto, quer ser honesto, você quer falar como 

você faz as coisas, os benefícios que já deve ter 

ajudado eles e você também não pode garantir 

que a descoberta do Bóson de Higgs vai mudar 

a vida deles, mas quem sabe? Aquelas crianças 

podem achar um meio especial de fazer as 

coisas. As pessoas que se sentem deprimidas, 

você tem que checar o que elas entendem. Para 

apresentações para público em geral, não se 

deve perguntar o que eles aprenderam com isso, 

eles podem ficar agressivos. Você deve tomar 

cuidado, ver se eles captaram a mensagem. 

Então você repete a mesma mensagem em 

formas diferentes e pode discutir com eles 

coisas do tipo. Às vezes você vê esses relatórios 

errôneos e é geralmente por que esses relatórios 

chegam a eles e simplesmente transformam em 

notas e isso traz de trás para frente. Isso é 

sobretudo o fato de desistir. Se eu disser algo, 

eu formulei algo na minha cabeça, o que sai é 

algo que já passou por um filtro. Pode ser que 
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não seja a mesma ideia que eu tinha na minha 

cabeça, é o canal de comunicação que torna 

talvez ruidoso ou imperfeito. Então você o ouve, 

você o entende , processa e pode estar longe do 

que eu pesei. Para ter certeza desse 

procedimento de checagem, que é  muito 

importante quando fala com o público em geral, 

é preciso fazer esses procedimentos de 

checagem. Você ouve o entendimento das 

pessoas, elas dizem "Ahh" e eles ficam 

interessados no que você disse e é uma revisão 

para você mesmo. Então qual é a ideia que os 

brasileiros fazem do CERN.  

 

No quadro 10 apresenta-se uma ideia bastante preocupada com o discurso de 

legitimidade da profissão docente. Aponta-se uma perspectiva de que a divulgação pode 

promover ações de autoestima e reconhecimento social dos professores que participam 

das atividades educacionais e de DC. Esse papel social do evento parece buscar 

transcender a legitimidade do campo científico para o campo escolar. Ou seja, se os 

cientistas com seu alto valor social agregado respeitam e admiram um professor, então, 

os estudantes e a escola o valorizarão. Essa transferência de reconhecimento pode ser 

um meio bastante interessante reconhecer aspectos da divulgação científica 

(BOURDIEU, 2011). 

No campo escolar, o currículo tradicional acaba por ser enriquecido com os 

saberes que estão sendo implementados nas ações de divulgação, possibilitando aos 

estudantes novas experiências. Nesse sentido reconhece-se a dimensão educacional que 

o laboratório pode representar para o campo escolar, construindo nesse sentido um tipo 

de cooperação que pode ser reconhecida na fronteira que une (ÁGUAS, 2013). 

 

Cientista 10 
Fronteira que 

Separa 
Fronteira como Frente Fronteira que Une 

Campo 

Escola 
 

- ajudar a escola a 
melhorar seu ensino 

- reconhecer as demandas da escola 
- recuperar a legitimidade do trabalho 
docente 
- promover novas experiências para 
além do currículo de ciências 
- procurar tratar as ações de divulgação 
como colaborações com os professores 

Campo 

Social 
 

- instigar os grupos sociais 
a pensar sobre ciência 

 

Campo 

Científico 
 

- instigar no público a 
emoção ao fazer ciência 

- recuperar o diálogo entre cientista e 
outras instâncias de poder 
- promover treinamento com cientistas 
para melhorar a comunicação 

Quadro 10: Elementos norteadores dos discursos - Cientista 10 

5.3. O pensamento emergente dos cientistas na divulgação 
 

Os discursos tratados anteriormente propunham indicar preocupações, interesses 

políticos, culturais, sociais e, educacionais específicos, que permeiam as ações dos 

cientistas em fazer divulgação científica. O resultado é fruto de um grupo de 
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profissionais que produzem ações, por vezes, instituídas de interesses pessoais (voltados 

a dimensões subjetivas) e, outras, mais profissionais (representados por interesses do 

campo científico).  

Percebe-se, contudo, que em detrimento de um tipo específico de propósito, são 

instituídos, nos discursos dos investigados, preocupações e finalidades que se 

relacionam com diferentes campos (escolar, social ou científico) e, por vezes, 

configuram-se em dimensões variadas das fronteiras. Perpassam assim pelos desejos das 

imposições de legitimidade, expansão da valorização do saber científico ou na 

promoção de ações, em partes, fruto  de cooperações com instituições escolares. 

Nesse sentido, quando observamos as correlações entre as preocupações 

provindas dos campos e os tipos de fronteiras, ou seja, o tipo de relação que se quer 

estabelecer nas atividades de divulgar, percebe-se, condicionantes das obrigatoriedades 

enquanto profissionais como aquelas que mais condizem com as fronteiras do tipo que 

separa ou como frente. Enquanto, tais aspectos do campo profissional são deixados de 

lado, então, aparecem perspectivas mais cooperativas do tipo das ações que  se esperam 

que ocorra na fronteira que une. No que diz respeito a fronteira que separa, se percebe 

nos discursos que as relações de pertença no campo científico são fruto de uma ação 

inculcada na formação escolar (BOURDIEU, 1998), apresentando indícios de que a 

divulgação possui a finalidade de levar ao público o saber que ele ignora. Assim cabe ao 

cientista divulgador ser o responsável pela apresentação do fazer científico, apontar a 

complexidade da ciência e as especificidades da linguagem científica. Esses sentidos 

são atribuídos pela legitimidade científica que se espera ser reconhecida pela sociedade 

por esses profissionais. Tal aspecto não deixa de ter uma percepção próxima ao do 

paradigma do terceiro homem (JACOBI e SCHIELE, 1988) onde o divulgador passa a 

ser o responsável pela interlocução entre ciência e público, agora, no entanto, 

dispensando o divulgador e introduzindo o cientista.  

Os instrumentos que definem o campo como autônomo (BOURDIEU, 2001) 

fazem parte dessas negociações com o público e que é apresentado, em partes, por 

discursos que definem a ciência pela linguagem específica ou seus modos complexos do 

saber fazer. Ainda, recorrendo ao entendimento dessa percepção de fronteira que separa 

é percebido um engrandecimento das peculiaridades (ÁGUAS, 2013) e, para os 

cientistas, reflete a especificidade da ação científica. A divulgação, aqui investigada, 

parece trazer indícios de um forte apelo as ações de manutenção da autonomia do 

campo científico. 
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Nessa mesma linha, no que se refere ao campo social, ou seja, na perspectiva dos 

cientistas em dialogar com outras esferas sociais que o permeiam, existe uma tentativa 

de defender, através da divulgação, o valor da representatividade dos grupos de 

pesquisas como parte integrantes da colaboração CERN. Em outras palavras, percebe-se 

um discurso de que fazer divulgação possibilidade visibilidade e reconhecimento pelo 

público acerca de uma colaboração do porte dos experimentos do LHC. Essa percepção 

é, exclusivamente, uma demanda dos cientistas brasileiros. Reproduz, contudo, as 

marcas deixadas por uma sociedade que não inclui em sua identidade qualquer indício 

da ciência na formação de seus agentes. 

Em suma, a fronteira que separa parece ser um fator relevante dos cientistas ao 

fazerem divulgação científica com o objetivo de buscar realçar diferenças e 

especificidades do campo científico. São provavelmente instituídas pelo desejo de 

reconhecimento social e político que não podem ser, senão, adquiridos através do 

convencimento da exclusividade.  

A fronteira como frente, outro viés de leitura dos discursos, representa as 

dimensões expansão da legitimidade científica. Constituem dos dados empíricos, 

relações com o entorno social que procura a construção de um imaginário acerca da 

profissão científica. Possui apelo para o encantamento da carreira científica e na 

possibilidade de reconhecimento da universidade como espaços de possíveis. No caso 

dos brasileiros, tais demandas refletem, para os entrevistados, em consolidar a ideia de 

que ser cientistas é algo possível de seguir, enquanto carreira profissional, mas, em 

especial, para a entrada no sistema de ensino superior.  

Aspectos voltados para o ensino universitário é uma preocupação constante para 

os cientistas brasileiros e que reflete, em todos os casos, na defesa pela diminuição da 

desigualdade social atrelada aos sistemas educacionais. Torna-se obrigatório que a ação 

de divulgar seja a tentativa de mostrar a continuidade dos estudos na educação básica, 

em especial, no ramo científico.  

Outro fator que reflete a relação da fronteira como frente e o campo social esta 

associado ao financiamento das pesquisas. Todos os entrevistados, brasileiros ou 

europeus, apontam a divulgação como uma contrapartida e uma justificação aos gastos 

referentes ao dinheiro público com a ciência. Tem por objetivo construir uma visão 

positiva da ciência, cooptando adeptos para o desenvolvimento e investimento na 

pesquisa. Todos esses elementos estão associados, em partes, na tentativa que Bourdieu 

apontava sobre as constituições de espaços de reflexão dos problemas (falsos e reais), 
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no diálogo direto entre cientistas e outras esferas de comunicação (BOURDIEU, 2003). 

A construção desses espaços de diálogo e na superação dos problemas com cunho 

científico insere-se, aqui, também, social e cultural, pode, portanto, estar se 

consolidando na elaboração de uma comunicação racional através da divulgação 

estudada.  

Nesse sentido, a fronteira como frente também ganha importância para o 

entendimento de que o campo científico procura se expandir, trazendo, ao público da 

divulgação, possibilidades de cooptação para além de seu reconhecimento social. Isto, 

pois há nos discursos as tentativas de engajamento na ciência através da representação 

emocional do fazer científico. São discursos que evocam o papel da descoberta, da 

superação dos limites do conhecimento e da tecnologia como momentos marcantes no 

desenvolvimento humano. 

Envolve as apresentações, no caso brasileiro, de uma profissão possível de ser 

escolhida, despertando, assim, o encorajamento dos alunos para seguir na carreira. São 

também apontados como o evento Masterclass pode trazer uma reflexão sobre a 

aquisição de capital social e cultural de seus agentes através de viagens e aprendizagens 

de outras línguas, dando aos seus portadores, capacidade de transitar em outros campos.  

Tanto europeus como brasileiros, ainda, procuram manter, através da 

divulgação, os quadros de profissionais do campo científico. Conduzem as ações 

práticas de modo a instigar novos talentos para as disposições profissionais futuras 

(NOGUEIRA e NOGUEIRA, 2004). Essa dimensão possui a finalidade de manutenção 

e, consequente, cooptação dos jovens estudantes para as carreiras científicas e 

garantindo, futuramente, que o laboratório e, de modo mais amplo, o campo científico 

possibilite a continuidade de suas atividades. 

Em resumo, a fronteira como frente, que representa a dimensão de expansão 

simbólica da ciência, constrói uma divulgação científica preocupada com o 

reconhecimento e a manutenção do campo científico. Os cientistas produzem ações para 

o público com o objetivo de consolidar a ciência e obter a certificações sociais de sua 

relevância enquanto empreendimento social e cultural.  No entanto, essas dimensões 

não são priorizadas isoladamente, mas combinadas em diferentes entendimentos.   

Igualmente, demandam-se relações de cooperação e que procuram consolidar os 

interesses do campo científico com seu público. Dessas relações estabelecidas que 

reconhece, nesse trabalho, instaurada na fronteira que une, estão imersos os interesses, 
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provenientes da relação com os estudantes, trazer novas aprendizagens para a melhoria 

da divulgação produzida no laboratório.  

Aparece, nesses discursos, a necessidade de mostrar a ciência em 

desenvolvimento para o aluno, sem, no entanto, se comprometer com o discurso escolar 

(curricular, por exemplo). A experimentação também é reconhecidamente fator 

importante para desmistificar a ideia tratada na escola, com tubos de ensaios e coleta 

manual de dados, trazendo, assim, uma visão mais realista da física de altas energias.  

No que tange a natureza da ciência e seus diferentes modos de caracterização no 

ambiente escolar (FARIA, FREIRE, et al., 2014), buscam, em seus discursos, 

apresentar uma visão de cientistas mais próximo da sociedade e descaracterizar a visão 

do cientista solitário. Mostrar uma ciência que relacione com concentração, 

interpretação e debate coletivos, em detrimento de um fazer científico impregnado pela 

solidão e acrítico aos problemas sociais, parece ser um desses objetivos. Em partes, são 

preocupações direcionadas a melhoria das próprias atividades de divulgação científica, 

e, que refletem aprendizagens da prática provinda da ação, de modo a melhorar a 

qualidade da comunicação com o público.  

Essa percepção, também, está relacionada com a dimensão do campo social e da 

fronteira que une através do reconhecimento e da procura por intervir através da ação 

social que envolva aspectos educacionais. Seja no entendimento da importância das 

ações de divulgar para aqueles que não serão cientistas, mas que podem estar nas 

esferas de poder e influenciar os financiamentos das pesquisas futuras como na tentativa 

de promover a reflexão sobre a relação homem e tecnologia.  

Essa dimensão caracterizada pela fronteira que une, reflete, portanto, uma 

tentativa de promover um pensamento que perpassa a dimensão científica para uma 

aquisição de conhecimento voltada às relações intelectuais (humanas, tecnológicas e 

científicas) consolidando o acesso ao saber. Nesse sentido, aparece nos discursos a 

necessidade de dividir com o público dessa divulgação científica as responsabilidades 

da pesquisa científica. É, portanto, alguns indicativos de uma conversão coletiva, que se 

baseia, para Bourdieu, em uma reforma da política científica que ultrapasse os interesses 

daqueles que dirigem a instituição, para os interesses da instituição, aos moldes de uma 

reflexão coletiva (BOURDIEU, 2003).  

É interessante perceber, no entanto, que esse grupo, majoritariamente jovem 

(entre 30 e 45 anos), traz à tona a necessidade de uma racionalidade científica que 

conduza a entendimentos que promova a travessia das margens fronteiriças do campo 
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científico. A tomada de decisão e a conversão coletiva, instituída, principalmente, 

segundo Bourdieu, pelos pesquisadores mais ativos e inspirados, sobretudo entre os 

mais jovens (BOURDIEU, 2003, p. 65), aqui, ganha a mobilização dos cientistas 

divulgadores, para a inspiração de outras construções de diálogo nas esferas sociais. 

 A demolição das barreiras sociais, impostas pelos grupos dirigentes, poderia ser 

condição primordial para iniciar uma inovação - tanto da invenção científica, quanto da 

inovação econômica (BOURDIEU, 2003) -  de que defendia Bourdieu, de modo a 

superar todos os pressupostos, de preconceitos que constrói a sociedade espontânea dos 

agentes em concorrência (BOURDIEU, 2003, p. 65). 

A divulgação científica pode ser indício de uma mudança no campo pela 

conversão coletiva. Essa dimensão reporta um entendimento, diante mesmo de todos os 

problemas objetivados que o campo impõe a quem faz divulgação (vide o caso dos 

cientistas que perdem prestígio ao assumirem atividades como as visitas ao laboratório), 

de que existe um esforço pelos cientistas na construção de novas relações no campo 

científico. Entende-se que a autonomia do campo não se perde, ou seja, não se pretende 

que o público tome decisões ante as pesquisas, mas que, diferentes grupos e diferentes 

agentes, ganhem espaços para o desenvolvimento da ciência. Mas 

não nos enganemos, as lutas de que falo (em particular, as lutas para a 

defesa econômica, para a defesa das condições econômicas e sociais 

que jamais são adquiridas de uma vez por todas, como creem alguns 

dos defensores da retirada e da reclusão na torre de marfim) são lutas 

específicas que se trata de fazer com armas específicas, no próprio 

interior de cada campo, em vez de deslocá-las, como acontece tão 

frequentemente, para outros domínios, como os da política comum 

(BOURDIEU, 2003, p. 68) 

 

O que Bourdieu nos ensina, e que aqui deve ser repensada, não se refere a defesa 

pela condição da divulgação científica, ou a saída dos cientistas dos laboratórios (suas 

torres de marfim) para dialogar com os agentes fora da campo científico, como o início 

da conversão coletiva que o autor defende. Mas, no entendimento de que é necessário 

reconhecer que as lutas no campo científico são complexas e os jogos duplos fáceis, 

isto, pois as lutas mais específicas em matéria de arte, de literatura ou de ciência não 

são totalmente desprovidas de consequências no espaço social global (BOURDIEU, 

2003, p. 68).  
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O que os resultados parecem indicar, ainda muito preliminarmente, é a 

construção, ou, ao menos, o reconhecimento inicial da construção, de discussões 

coletivas que evoquem a invenção de novas estruturas para favorecer a integração das 

diferenças nas instituições. Desse modo: 

É também, graças a um tal dispositivo que se poderia dar algumas 

possibilidades de colocar convenientemente e resolver 

verdadeiramente, para além de todas as mentiras para si mesmo, 

individuais e coletivas, a terrível questão da "demanda social", das 

condições nas quais ela pode e deve ser definida e elaborada e nas 

quais se pode e se deve e ela responder eficazmente (BOURDIEU, 

2003, p. 69). 

 

Finalizando o capítulo 

 

Na presente seção apresentaram-se os trechos e análise das entrevistas 

produzidas com os cientistas brasileiros e europeus. Esse olhar destinado aos discursos 

procurou trazer alguns elementos sobre como os sentidos, objetivos e perspectivas que 

esses profissionais estão dando para a divulgação científica podem estar se constituindo 

um tipo de ação na fronteira (ÁGUAS, 2013). Tais falas ganham significância, pois 

representam sujeitos cujas posições no campo de poder são relevantes para conduzir as 

reflexões sobre o papel educacional e social da divulgação científica. 

Esses atores apresentaram diferentes perspectivas de atuação, defenderam um 

discurso social engajado e procuraram indicar a relevância da legitimidade do campo 

científico ante outros campos do poder. Ainda que de diferentes modos, a transparência 

de alguns discursos tornaram o trabalho facilitado, clarificando alguns elementos que 

inicialmente aparentavam implícitos. Entendeu-se que tais discursos são, por hora, 

tentativa nascente de uma defesa de que cientistas podem estar defendendo a conversão 

coletiva que Bourdieu defendia como primeira ação para, confrontar-se, com a 

complexa relação entre campo e a "demanda social".  

Na próxima seção apresentar-se-á a análise dos questionários dos estudantes que 

foram produzidos pós-análise das entrevistas de modo a compreender até que ponto os 

discursos se aproximam e se distanciam desses agentes dos campos científico e escolar.  

Portanto, a leitura do capítulo seguinte pode ser feita como uma continuação do 

discurso aqui presente e que buscará relacionar as fronteiras com o campo escolar. 
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Novamente, é relevante apontar que os dados que serão apresentados refletem um 

conjunto de ideias instituídas no espaço-tempo do evento e com um grupo limitado de 

respondentes.  

Desse modo é importante constituirmos uma reflexão que evite as posições 

generalizante e universal acerca dos resultados. Ainda no capítulo 7 retomaremos a 

análise desses dois momentos, trazendo algumas percepções e comparação entre os 

pesquisado, dando um panorama geral dos discursos e trazendo um olhar que possa 

conduzir a uma finalização do pensamento da tese e a defesa por uma percepção 

singular dessa interação entre campo científico e escolar.  
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Capítulo 6: Sentidos atribuídos: os agentes do campo escolar 
 

 

Na segunda parte dos dados empíricos apresentar-se-á as concepções provindas 

do campo educacional a partir das respostas de um questionário aplicado para 

estudantes participantes do evento Masterclass realizado nas instituições Universidade 

de São Paulo (USP) e Universidade Federal do ABC (UFABC) no ano de 2015. As 

questões propostas proveem das concepções dos cientistas em entrevistas anteriores e 

procuram, de modo sucinto, representar as perspectivas e objetivos desses agentes do 

campo científico no que tange as suas ações de divulgar.  

A partir de algumas finalidades gerais, instituídas dos aspectos da fronteira: que 

separa, como frente e a que une; espera-se tratar as respostas procurando construir 

entendimentos sobre os sentidos dos estudantes que participam do evento e que podem 

ilustrar as possibilidades formativas que estão sendo negociadas no evento. 

A coleta de dados foi feita durante o ano de 2015, na 4º edição do evento no 

Instituto de Física da Universidade de São Paulo (IFUSP) e na 2º edição do evento no 

Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH) da Universidade Federal do ABC. Os 

questionários foram aplicados ao término de cada um dos Masterclasses e constituíram 

de respondentes: estudantes da escola básica (n=70) e graduandos e docentes do ensino 

médio e superior (n=26).  

O conteúdo dos questionários, por sua vez, foi distinto entre esses dois grupos. 

No caso do primeiro, os alunos do ensino médio foram convidados a responderem 

questões abertas e fechadas. Para os  alunos e professores do ensino superior foram 

elaboradas somente questões abertas e de cunho opinativo (SINGLY, 2012). Para 

facilitação da análise se utilizou as seguintes siglas para a representação dos 

respondentes: 

 Alunos do ensino médio: Aluno 1, Aluno 2, Aluno 3,..., Aluno 70. 

 Professores do ensino médio: Professor 1 e Professor 2 

 Professores do ensino superior: Professor Superior 3 e Professor Superior 

4 

 Alunos do ensino superior: Graduando 5, Graduando 6, ..., Graduando 26 

Devido ao baixo número de participantes não foi utilizado nenhum software de 

análise estatística. Assim, serão apresentados os dados a partir das concepções de Singly 

(2012) de representações e leitura de tabelas para questionários. A organização dos 
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dados se pautará na divisão dos dois grupos investigados, primeiramente apresentado as 

respostas dos alunos do ensino médio e tratando as relações entre o que foi analisado 

nos discursos dos cientistas e as percepções dos estudantes. Em seguida, será 

apresentada a análise dos professores e licenciandos do ensino superior conforme suas 

percepções acerca da formação que o evento pode lhes proporcionar e, também, para 

seus alunos ou futuros alunos.  

6.1. O grupo de estudantes do ensino médio  
 

Essa seção será dividida em subseções que correspondem as relações 

estabelecidas entre o discurso dos cientistas e os questionamentos propostos aos alunos. 

Anteriormente, para ajudar na compreensão dos contextos de formação e perfil dos 

investigados que participaram do evento (nas instituições USP e UFABC), apresentar-

se-á uma breve caracterização do grupo.  

Em seguida serão tratadas as perguntas que foram produzidas à luz das 

perspectivas dos cientistas conforme a análise das entrevistas. Nessa segunda fase se 

pretende encontrar consonâncias e distanciamentos sobre as implementações e 

articulações das ações de divulgar que estão sendo recebidas e percebidas pelo público 

escolar.  

 
Caracterização do grupo estudado 

 

O grupo analisado está distribuído entre 36 alunos da escola pública da região 

metropolitana de São Paulo e ABC e 34 estudantes de escola particular de elite da 

capital paulista e da região do ABC, além de uma escola participante do litoral de São 

Paulo. Esse grupo está representado por: 1 aluno do 1º ano do ensino médio, 16 alunos 

do 2º ano do ensino médio e 53 alunos cursando o 3º ano. Todas as escolas possuem 

perfil de ensino propedêutico, sendo uma delas coordenada por representantes 

religiosos.   

A primeira questão analisada propunha aos estudantes responderem se era a 

primeira vez que participavam de um evento científico-cultural aos moldes do 

Masterclasses, as respostas distribuíram-se: 

É a primeira vez que você participa de um evento científico-cultural? 

 Sim Não 

Estudantes da escola pública 33 3 
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Estudantes da escola privada 29 5 

Tabela 2: Participação em evento científico-cultural. 

Das respostas associadas aos casos em que os respondentes apontam para outros 

eventos científico-culturais em que já participaram aparecem: visitas ao Parque CienTec 

(Parque de Ciência e Tecnologia da USP), Masterclasses da IFT-Unesp, Olimpíadas de 

Física, BrainBee, Masterclasses promovidos pela escola de origem,  visitas à Estação 

Ciência, participação em atividade de "mecânica na UFABC" e conversas com 

"pesquisador".  

De modo mais amplo, o grupo apresenta um grau de participação em eventos 

externos à escola quase nulo. Nesse sentido, pode-se perceber que as atividades de 

cunho científico em espaço não formais de educação ainda são incipientes tanto para as 

escolas públicas como para as privadas. A falta de ações como as parecidas ao evento 

aqui analisado e a pouca participação dos alunos em atividades sobre ciências 

demonstram um empobrecimento das relações que os estudantes desse grupo possuem 

com as ciências fora do âmbito escolar, mas que, no entanto, poderia dialogar com a 

sala de aula. 

No caso da escola pública o problema se agrava pelas dificuldades encontradas 

pelos professores para trazer seus alunos ao evento. Diversos docentes, nas edições de 

2014 e 2015,  relatam que foram coibidos a não trazerem seus alunos com a justificativa 

de receberem faltas em suas escolas. Outros, por sua vez, trouxeram seus alunos mesmo 

sem qualquer ajuda de custo, pagando o transporte para que os seus estudantes 

pudessem participar do evento. Essas dimensões que permeiam o campo escolar acabam 

por indicar certo descrédito sobre as possibilidades de aquisição cultural dos estudantes 

nas esferas administrativas no espaço educacional formal (BOURDIEU, 2012). 

De modo endêmico a situação acerca da ausência de atividades fora do âmbito 

escolar parece ser um fator generalizado tanto nas escolas públicas como privadas. 

Assim, como já comentado anteriormente, a falta de ações que priorizem a aproximação 

com outras esferas educacionais (como a universidade) são renegadas por diferentes 

motivos, instituindo, no entanto, uma perspectiva educacional científica quase que 

pautada unicamente pelo livro didático ou ações no espaço formal e nas aproximações 

decorrentes dos meios midiáticos que, por sua vez, podem ser como instrumentos de 

dominação e do reforço e equívocos acerca do fazer científico (PECHULA, 2007; 

BOURDIEU, 1997). 
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Partindo desse contexto, questionaram-se quais as principais ações ou aspectos 

estruturais que os alunos sentem falta em sua escola de origem. Essa pergunta tinha o 

objetivo de compreender se havia, dentro das ações formativas e estruturais na escola, 

algo que os alunos consideravam que podiam ser melhoradas, assim como compreender 

a visão crítica dos mesmos acerca de suas escolas de origem. Para melhor compreender 

as diferenças (se haviam), optou-se por dividir essa questão entre alunos da escola 

pública e privada. Assim, dentre os estudantes da escola pública obteve-se: 

Em relação à escola em que estuda você sente falta: 

(Escala: 1 discordo, 2 concordo em partes, 3 concordo) 

E
sc

o
la

 P
ú

b
li

ca
 

 Discordo Concordo 

em 

Partes 

Concordo 

a) de mais participação em atividades fora da escola? 1 7 28 

b) de temas atuais nas disciplinas? 2 24 12 

c) de mais espaços de interação com meus colegas? 6 17 16 

d) de melhor infraestrutura (biblioteca, laboratórios, 

quadras, salas de aula) 

1 8 18 

Tabela 3: O que sinto falta na escola pública 

Conforme debatido anteriormente, nos dados aparece como um dos fatores que 

mais os estudantes sentem falta, em sua escola de origem, é a participação em atividades 

fora do âmbito escolar. Outras demandas também apareceram nessa questão como: 

"mais aprofundamento na matéria", "cantina", "aulas práticas e dinâmicas" e "uma 

biblioteca mais rica em conteúdo e aulas com uso de recursos tecnológicos". A escola 

possui diferentes carências que indicam aos alunos, de modo implícito, os limites 

sociais impostos sobre o futuro (BOURDIEU, 2012).  

A atualização dos temas das disciplinas também se soma ao rol das ações que 

poderiam ser mais bem contempladas na escola. O problema da infraestrutura é também 

apontado quando os alunos deixam indicados, na questão aberta, sobre outros elementos 

que lhe fazem falta como: "bibliotecas e laboratórios" e "quadras de tênis". Chama a 

atenção para esse item os alunos que demandam ações voltadas a aspectos pedagógicos 

e administrativos da escola: "mais compromisso com as aulas", "mais debates em sala 

de aula", "mais organização" e "professores e técnicos administrativos mais 

interessados em ajudar os alunos". Essas perspectivas trazidas pelos estudantes 
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apontam um descontentamento dos jovens no que tange sua relação com a escola, 

conduzindo a uma crítica acerca dos moldes pedagógicos negociados no âmbito escolar.  

Vindo de alunos do ensino público, aparece nesse discurso um emergente tema a 

ser tratado nas pesquisas acadêmicas, configurando um novo tipo de estudante que 

inicia um olhar mais crítico para o sistema de ensino do qual fazem parte (NOGUEIRA 

e NOGUEIRA, 2004). 

No que se referem aos estudantes das escolas privadas (um aluno não respondeu 

a questão alegando que não sente falta de nada
9
), os resultados apresentados foram: 

E
sc

o
la

 P
ri

v
ad

a 

Em relação à escola em que estuda você sente falta:  

(Escala: 1 discordo, 2 concordo em partes, 3 concordo) 

 Discordo Concordo 

em Partes 

Concordo 

a) de mais participação em atividades fora da escola? 1 11 21 

b) de temas atuais nas disciplinas? 7 12 11 

c) de mais espaços de interação com meus colegas? 18 12 2 

d) de melhor infraestrutura (biblioteca, laboratórios, 

quadras, salas de aula) 

18 9 6 

Tabela 4: O que sinto falta na escola particular 

Em relação aos estudantes do grupo analisado, aparece, assim como no grupo 

anterior, certo desejo por participar de atividades fora do ambiente escolar. De modo 

geral, ao contrário do primeiro grupo, há uma satisfação acerca da infraestrutura e dos 

espaços de interação na escola de origem. As demandas dos jovens que não apareciam 

entre as opções ofertadas no questionário foram expressas como: "mais autonomia" e 

"interação matéria-aluno".  

No que se refere a temas atuais ainda parece ser razoavelmente significativo 

perceber que os jovens demandam mais desejo pelo conhecimento científico puro aos 

moldes dos gostos das classes dominantes, priorizando tudo que se distancia da 

realidade objetivada, aportando para saberes relacionados à abstração (BOURDIEU e 

SAINT-MARTIN, 2012). 

Questões associadas à infraestrutura também são temas recorrentes e aparecem 

nos discursos como: "sinto falta de laboratórios com objetos necessários". No que 

tange os saberes tratados na sala de aula: "de mais amplitude" e "estudos atuais sobre 

                                                 
9
 O mesmo ocorre nas outras análises com diferentes estudantes. Em determinadas questões aponta-se 

mais que uma opção e em outras não há resposta. Portanto, para evitar repetições, o mesmo não será 

avisado, somente em casos em que haja discrepância relevante. 
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física de partículas". A diferença percebida entre as escolas de elite e as públicas se 

constitui, de modo geral, na questão da infraestrutura e representa as diferenças do 

capital econômico, ou seja, a aquisição do poder objetivado na posse material 

(BOURDIEU, 2011). 

Também se pode perceber uma discrepância dos estudantes das escolas públicas 

e privadas, em especial, referente às dinâmicas de atuação escolar com críticas dos 

estudantes à escola de origem e o distanciamento dos grupos de escola privada aos bens 

materiais ao conduzirem suas demandas para questões atreladas aos saberes abstratos 

(BOURDIEU, 2012). Ambos os grupos demonstram descontentamento no que condiz 

aos aspectos relacionados aos laboratórios científicos (associados a metodologias), bem 

como em espaços de interação entre os alunos. 

Em geral, observou-se na caracterização dos investigados uma representação 

próxima entre os grupos, com alunos preocupados com a aprendizagem de temas atuais 

na escola e mais atividades em ambientes não formais de educação. São, portanto, 

constituídos de alunos que reconhecem as demandas estruturais como desprivilegiadas 

nas instituições em que estudam e desejam que a escola seja um espaço mais amplo de 

formação científica.  

 
O que pretendem os cientistas e o que pensam os alunos 

 

De modo a promover um diálogo entre os discursos dos cientistas entrevistados 

e os alunos investigados, foram propostas algumas possibilidades de perguntas que 

pudessem caracterizar, segundo o olhar dos participantes, as impressões sobre o evento. 

Essa pergunta e as opções seguintes procuram tratar as principais temáticas trazidas 

pelos cientistas nas entrevistas e que se relacionam sobre o que, para esses profissionais, 

era mais relevante para o público no que tange participar do evento. 

Elas estão relacionadas às inquietações e propósitos que se relacionam com as 

dimensões objetivas e subjetivas do processo de elaboração das ações de divulgar. São, 

portanto, reflexões que procuram demandas associadas ao campo científico e que 

intentam construir caminhos de aproximação com os jovens estudantes para a 

manutenção dos quadros profissionais. Em alguns casos, associam, ao desejo pelo 

reconhecimento social da profissão de cientista diante das indiferenças de alguns setores 

da comunidade em reconhecer sua relevância. 
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Nesse caminho, o saber científico também reflete uma preocupação, não aos 

moldes de adquirir tal saber, mas na procura pelo reconhecimento de seu papel na 

formação mais ampla do público. Reflete, portanto, em saber sobre os modos como são 

construídos o conhecimento e como esses instrumentos intelectuais podem ter 

significâncias em outros campos simbólicos de atuação dos agentes escolares (dentro 

dos campos das profissões futuras, por exemplo). Assim, as questões que se seguem 

estão permeadas por essas preocupações, fazem parte, portanto, de um rol de 

questionamentos que foram sendo levantados no processo de análise das entrevistas.  

A primeira pergunta analisada: "Em sua opinião, o que lhe surpreendeu 

positivamente em relação ao Masterclass?" buscou trazer um entendimento sobre os 

aspectos mais relevantes que o evento pode proporcionar aos alunos. Assim, na opção 

assuntos abordados se tinha o objetivo de relacionar a física de partículas e os 

aceleradores como temas que poderiam surtir algum efeito positivo (seja de interesse 

social ou cultural) para a formação cidadã dos alunos. O contato com os cientistas era 

outra opção que procurava tratar a necessidade de desmistificar a visão dos cientistas e 

tinha relação, também, com a possibilidade de conhecer o ambiente de trabalho dos 

cientistas e ver como eles trabalham. Outro fator que apareceu nos discursos dos 

cientistas era a relação estabelecida com os videoconferencistas e que segundo eles era 

considerado como um momento significativo do evento, pois mostrava o cotidiano do 

trabalho científico e que relaciona com o entendimento de como a ciência se 

desenvolve.   

Assim, os respondentes deveriam apontar quais aspectos eles consideraram mais 

positivos em relação ao evento. Dos estudantes das escolas investigadas: 
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Em sua opinião, o que lhe surpreendeu positivamente em relação ao Masterclass? 

 Discordo Concordo 

em Partes 

Concordo 

a) os assuntos abordados 3 17 49 

b) o contato com os cientistas 2 9 59 

c) conhecer o ambiente de trabalho dos cientistas 4 11 54 

d) ver como os cientistas trabalham 3 14 51 

e) interagir com os cientistas do CERN na 

videoconferência 

3 6 57 

f) ver como a ciência se desenvolve 2 12 55 

Tabela 5: O que foi positivo no evento 
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Dentre todos os elementos em que os entrevistados apontam como significativos 

ao se participar do evento, o contato com os cientistas parece ser aquele que mais 

surpreende  positivamente os alunos. Tanto no âmbito da relação de aproximação entre 

os pesquisadores que estão no CERN como aqueles que coordenam e participam do 

evento no âmbito da formação local. Esse resultado está em consonância com o que os 

cientistas apontam como significativo no que tange ao produzir o evento.  

Há uma tendência entre os jovens pesquisados, também, de uma  aproximação 

em relação aos processos de produção da ciência, que aparecem, segundo os cientistas 

entrevistados, como algo relevante de ser tratado no evento. Por tal concepção, pode-se 

entender que nesse conjunto de dados os estudantes parecem estar de acordo com os 

físicos analisados. Tal percepção parece apontar para uma abertura de um campo 

científico extremamente fechado e adentrar nesse espaço social parecia ser algo distante 

para os jovens (BOURDIEU, 2012).  

Ainda é necessário ter cautela sobre a análise dos dados, pois é possível perceber 

que as escolhas para o grau máximo da escala, no que se refere aos aspectos positivos, 

pode ser compreendido como um tipo de contrato social onde os estudantes possuem 

dificuldades de expressar de modo verdadeiro suas opiniões. Isso, pois mesmo com a 

ausência das identificações, os estudantes pode assumir certo receio em apontarem seu 

descontentamento diante da exposição de suas ideias. 

No entanto aparece um  aspecto relevante desse início de análise que se refere à 

aproximação das concepções dos estudantes com o evento.  Segundo os cientistas, sobre 

a relação estabelecida com a produção da ciência, se percebe alguns indícios de que o 

Masterclass pode  agregar os diferentes perfis de participantes, possibilitando interações 

entre os agentes e as atividades que superam algumas diferenças encontradas nas 

escolas de origem. 

Em outras palavras, indica que, independentemente da escola de onde os 

investigados provem, o evento pode dar suporte para o desenvolvimento de ações que 

subsidiem sua participação, sendo o espaço de produção da ciência, um lugar relevante 

para a formação do aluno (mesmo que do ponto de vista de uma formação mais ampla). 

Na questão que segue se buscou correlacionar a dimensão experiencial do aluno 

com os objetivos dos cientistas quando conduzem suas ações de divulgar. Nesse caso, 

especificamente, propunha-se aproximar as demandas sociais que apareceram nos 

discursos dos físicos. A questão "Em sua expectativa como estudante, quais as 
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considerações abaixo melhor expressam sua experiência neste Masterclasses?" foi, 

então, a representada para obter alguns indicativos da opinião dos alunos.  

Essa pergunta procura abranger a formação mais ampla esperada pelos cientistas 

e o conjunto de opções que segue procura trazer um panorama dos possíveis elementos 

que influenciaram os jovens acerca da participação no evento. As alternativas 

apresentadas propunham, portanto, trazer alguns indicativos do contexto de formação 

superior como um espaço de possíveis através do espaço universitário. Traz, também, a 

ideia de superação da visão social e do imaginário do cientista. A relevância da ciência 

para a sociedade representa uma dimensão de interesse nas perguntas. São, segundo 

alguns cientistas entrevistados, preocupações que refletem o papel da ciência na vida 

dos alunos e que estão associadas ao apoio social para o financiamento das pesquisas. 

Assim, questionou-se aos alunos sobre quais sentimentos melhor representavam 

essas perspectivas. Essa pergunta aponta para o desejo dos cientistas, ao fazer 

divulgação, de que percepções sobre a carreira científica e estereótipos sobre os 

cientistas e seus espaços de trabalho pudessem ser superados. Para os alunos das escolas 

públicas e privadas obtiveram-se: 

Em sua expectativa como estudante, quais as considerações abaixo melhor expressam sua 

experiência neste Masterclasses? 

 

a) Pude conhecer e 

reconhecer a 

universidade como 

um lugar 

interessante para 

vir estudar. 

b) Compreendi que 

os cientistas são 

pessoas comuns. 

 

c) Passei a 

reconhecer a 

importância da 

ciência para a 

sociedade. 

d) Eu tinha uma 

visão equivocada 

a respeito da 

ciência e dos 

cientistas. 

Estudantes da 

escola pública 
22 5 15 2 

Estudantes da 

escola privada 
21 4 13 2 

Tabela 6: A experiência no evento 

Esses dados mostram um resultado já encontrado em trabalho anterior 

(WATANABE, 2012) onde os alunos reconhecem a universidade como um espaço de 

possíveis ao terem contato com as ações de divulgação promovida por cientistas. O que 

se pode defender é que ao contrário do que os cientistas esperam sobre a superação de 

uma visão acerca dos estereótipos e o reconhecimento da ciência para a sociedade, no 

caso estudado, isso aparece como um elemento periférico. De modo geral, há uma 

mudança no que tange a percepção desses alunos acerca das condições de acesso ao 

ensino superior, em especial, na USP e UFABC, onde ocorre o evento (NOGUEIRA e 

NOGUEIRA, 2004). 
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Nesse conjunto de respostas figuram condições de um reconhecimento social da 

relevância da ciência para a sociedade conforme apontaram os cientistas entrevistados. 

O campo científico, portanto, ganha aspectos da fronteira como frente em tais ações, 

referendando o olhar da ciência como saber de importância singular no âmbito social 

(BOURDIEU, 2001).  

A questão "Em relação aos conhecimentos adquiridos no evento Masterclasses 

você percebe que" está associada a uma preocupação constante no discurso dos 

cientistas acerca do conhecimento que está sendo adquirido pelos participantes. Nesse 

contexto, procura-se compreender elementos das percepções pessoais dos respondentes 

e que se referem aos conhecimentos adquiridos conforme seus conteúdos, 

aprofundamentos, os dados computacionais e o trabalho científico. Assim, quando 

questionado sobre esses elementos os estudantes apontam: 
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Em relação aos conhecimentos adquiridos no evento Masterclasses você percebe que: 

 Discordo 
Concordo 

em Partes 
Concordo 

 

a) todos os conteúdos foram novos? 
 

8 43 19 

b) pôde aprofundar os conhecimentos que já 

tinha sobre a Física de Partículas? 
 

8 11 51 

c) entendeu como trabalhar com os dados no 

computador? 
 

4 28 41 

d) pôde entender como os cientistas trabalham? 
 

4 21 44 

Tabela 7: Sobre os conhecimentos adquiridos 

Em termos dos aprendizados acerca dos conhecimentos, os estudantes analisados 

apontaram para o papel do evento em promover a consolidação sobre os conteúdos da 

física de partículas. Outro fator significativo está no exercício que foi apresentado no 

Masterclass, aqui ele também se torna algo relevante na aprendizagem de 

conhecimentos adquiridos no evento. Esses elementos dialogam com um 

reconhecimento mais amplo do trabalho científico e que está associada à aquisição de 

saberes atrelados aos seus modos de produção, caracterizados, por sua vez, no campo 

científico (NOGUEIRA e NOGUEIRA, 2004). 

Os resultados apresentados dos alunos reflete uma tendência a reconhecer 

aspectos voltados à produção da ciência como aquisições provindas do evento. Percebe-

se que existe uma tendência no grupo de que o uso computacional e as concepções de 

como se faz ciência atualmente é um fator de aprendizagem do que efetivamente os 
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conteúdos associados à física de partículas. O desvelamento do campo científico parece 

a partir de alguns traços do trabalho científico e o fazer da ciência são elementos que 

constituem algo significativo para o conhecimento adquirido no evento.  

Os estudantes também apontam sobre as dimensões de aprendizagem ser mais 

significativas no que se refere a compreender o uso de dados por computador e entender 

aspectos da produção científica. Esses resultados caracterizam uma aproximação entre o 

que discursa os cientistas sobre a relevância dos diferentes modos de aprendizagens 

associados ao evento Masterclass. Outro fator interessante se refere ao gosto pela 

abstração, tratando a aquisição pelo saber da física de partículas como um saber 

adquirido no evento (BOURDIEU, 1998). 

A penúltima e última análise das perguntas fechadas se refere ao que os 

cientistas esperam que os alunos adquiram quando participam de um evento de 

divulgação científica. Essa percepção está associada a elementos como as disposições 

futuras para a carreira profissional ou formação no ensino superior. 

Dentro do conjunto de dados, um dos elementos que apareceu como 

representação mais significativa proveniente do campo científico foi a cooptação dos 

jovens para as carreiras científicas. Nesse sentido, procurou-se fazer duas questões que 

pudessem tratar a temática apontada pelos cientistas analisados. A primeira questionava 

sobre as disposições  que os jovens percebiam na escola de origem e, em seguida, a 

pergunta apontava para os modos como o evento possibilitou para uma futura escolha 

profissional. Dos resultados da primeira questão: 

Você diria que sua preferência na escola está: 

 

a) mais para as 

ciências humanas 

(história, 

filosofia, 

literatura etc.)? 

b) mais para as 

ciências exatas 

(física, 

matemática, 

engenharia etc.)? 

 

c) mais para as 

ciências 

biológicas e da 

saúde (biologia, 

farmácia, 

medicina etc.)? 

 

e) ainda não 

tenho certeza 

sobre minhas 

vocações? 

 

Estudantes da 

escola pública 
5 17 11 2 

Estudantes da 

escola privada 
4 21 4 5 

Tabela 8: Vocações na escola 

A questão "d" referente a outras possibilidades de respostas e que apresentou 

para o grupo da escola pública dois estudantes que apontaram gostar tanto das ciências 

humanas como exatas. Em geral os resultados indicam para um interesse proeminente 
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dos estudantes pelas carreiras de exatas. No caso da escola pública também aparece uma 

viés das vocações para as ciências biológicas. Dois estudantes de escola pública não se 

reconheceram em nenhuma das opções apontando como vocações: "psicologia, ciências 

contábeis, comércio exterior" e "educação física" e dois estudantes da escola privada 

apontaram: "mais para ciências artísticas" e "química".  

Nesse sentido, buscou-se delimitar a temática, apontado para a possibilidade de 

seguir uma carreira científica conforme interesse de alguns cientistas ao constituírem 

suas ações de divulgação. Os resultados indicaram: 

 

O evento pode mostrar que em relação à escolha de minha profissão: 

 a) com certeza irei 

me tornar cientista. 

b) possibilitou que eu 

começasse a  pensar 

em me tornar um 

cientista. 

c) não seguirei a carreira 

científica, mas a ciência 

vai ser sempre um tema 

que vou me interessar. 

Estudantes da 

escola pública 
3 9 25 

Estudantes da 

escola privada 
4 11 9 

Tabela 9: O evento e a escolha profissional 

Observa-se que as respostas dos estudantes dão indícios de que o evento 

possibilita, por um lado, o reconhecimento pelo engajamento por temas científicos e, 

por outro lado, para uma perspectiva possível de atuação nas carreiras científicas. Em 

especial, apresenta uma maior representatividade no público escolar privado. No 

entanto, é interessante perceber que apesar de haver um número representativo de 

alunos que consideram as disposições para exatas, a tendência na escolha profissional 

direciona-se para outras carreiras. Essa dimensão pode estar associada ao estereótipo de 

uma profissão difícil, com alto padrão intelectual, em geral, destinada aos estudantes 

com perfis acadêmicos mais marcados (PECHULA, 2007). 

Até o momento observam-se nos dados que o evento, para o pequeno grupo 

analisado, pode representar um papel significativo no que tange sua formação mais 

ampla, reconhecendo a universidade como espaço de possíveis e instigando alguns  

jovens para a escolha nas carreiras científicas. Ainda que tais análises sejam limitadas, 

pelo número de pesquisados, pode-se reconhecer que o evento no IFUSP e na CCNH-

UFABC parece tratar de modo inclusivo todos os estudantes, sejam eles provenientes da 

escola pública ou privada. Isso, pois as diferenças como falta de infraestrutura, por 

exemplo, trazida pelos alunos das escolas públicas parece não ter diferenciações 
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significativas no âmbito das respostas acerca das percepções e aquisições de 

conhecimentos com os alunos das escolas privadas.  

Também se pode perceber para os cientistas e os alunos participantes desse 

grupo que há uma aproximação acerca dos instrumentos sociais aprendidos e como a 

interação como a universidade e o espaço de trabalho científico mostra-se um espaço 

significativo para a educação científica. No entanto, ainda parece restrito no que tange a 

aquisição de saberes conceitual. Mesmo que tal objetivo seja realisticamente limitado, 

segundo os cientistas quando fazem essa divulgação aos moldes do Masterclass, ainda é 

necessário pensar sobre as dimensões educacionais atreladas ao saber científico que 

podem ser mais bem tratadas no evento.  

Ainda que haja cursos oferecidos pelos grupos que organizam o Masterclass, 

percebe-se que esses instrumentos pedagógicos não estão sendo inseridos na sala de 

aula. Isso aparece quando os estudantes apontam o conhecimento da física de partículas 

como instrumentos deficitários proveniente de sua escola de origem. Em outras 

palavras, apesar de os cursos mostrarem-se importantes para a formação inicial e 

continuada de professores, eles não estão sendo tratados no âmbito escolar. É 

necessário, portanto, entender como os docentes estão trabalhando tais conteúdos em 

sala de aula visto que esses professores participam de diferentes ações de extensão sobre 

o tema, mas seus alunos não estão trazendo esses saberes para o evento.  

 

Outro fator quando se observa a perspectiva educacional, do ponto de vista das 

falas dos alunos, ainda existe certa distinção social em relação ao entendimento do 

Masterclasses. Muitos alunos das escolas públicas acatam a percepção de que a 

universidade lhe faz um favor e geram agradecimentos acerca das oportunidades que os 

organizadores lhe proporcionaram, como: 

"Foi boa (a experiência), fiquei muito grata pela comida. A 

universidade ainda parece meio assustadora para mim, mas espero 

que isso passe" (Aluno 1). 

 

"Gostei da organização do evento e da atenção dos professores e 

demais funcionários, porém gostaria que mais alunos tivessem 

oportunidades de participar" (Aluno 13). 
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"Foi algo realmente especial conhecer o campus, as instalações e ter 

ainda mais vontade de estudar aqui, foi um privilégio e honra. Algo 

que nunca esquecerei. O projeto é perfeito, realmente gostei muito" 

(Aluno 12). 

Para os estudantes da escola privada o discurso ganha aspectos mais distanciados 

das relações estabelecidas com os cientistas e enfatizam em suas falas a aquisição dos 

conhecimentos sobre física de partículas e o espaço universitário, característica do 

conhecimento abstrato (BOURDIEU, 2012): 

 

"Tudo foi ótimo. Pude aprofundar meu conhecimento sobre 

partículas, entender mais também sobre a verdadeira história da 

física" (Aluno 19). 

 

"Nesses dias tivemos bastante contato com a vida universitária e com 

a universidade de física como um todo. O que foi bastante 

interessante. O mais significativo para mim foi o contato constante 

com os dados obtidos no maior acelerador do mundo" (Aluno 28). 

No que tange as percepções sociais apreendidas pelo grupo no evento, aparece 

um discurso de aumento do capital cultural a partir da superação de uma visão limitada 

sobre a ciência, além da constituição dos espaços de possíveis da universidade.  

 

"(O que me motivou a participar foi) absorver conhecimento, 

descobrir como é o mundo científico, pois há muitas opiniões, e 

muitas pessoas menosprezam a ciência, mas ver de perto sua utilidade 

me fez ter mais apreço, pois com ela podemos investigar e descobrir 

as coisas ao nosso redor" (Aluno 39). 

 

"(O que me motivou foi que) eu sempre quis visitar e conhecer uma 

faculdade ou uma universidade e ainda conhecer vendo várias 

disciplinas da universidade. Seria ótimo e também ver uma palestra 

com vários professores experientes e, muito bom para o meu 

conhecimento" (Aluno 41). 

 

O saber científico e sua linguagem, no entanto, ainda é o desafio a ser tratado 

pelos cientistas, visto que para todos os cientistas entrevistados é o elemento mais 
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desafiador ao se fazer divulgação científica. O mesmo parece ser percebido pelo 

público. 

 

"Tudo muito bem organizado, interativo, porém, muito confuso em 

algumas explicações como, por exemplo, coisas simples e de fácil 

entendimento sendo falado de forma complexa" (Aluno 39). 

 

Um participante aponta para a superação dos estereótipos acerca dos cientistas e 

dos saberes apreendidos. Apresentam, por outro lado, dificuldades no que tange a 

linguagem utilizada pelos cientistas como já mencionado anteriormente. 

 

"Tinha uma ideia muito abstrata sobre os cientistas e os fenômenos 

físicos. Pude analisar e tirar as impressões erradas. Acredito que as 

explicações deveriam ser mais objetivas e menos cíclicas" (Aluno 70). 

 

O evento propõe aos estudantes um espaço de possíveis que anteriormente era 

ignorado. Ao apontar que o Masterclass possibilitou despertar gostos antes 

desconhecidos pode refletir, no sentido de participar do evento, um tipo valorização 

social para o participante.  

 

"Foi uma experiência única, aprender coisas novas e fantásticas do 

início ao fim. Tudo foi significativo para mim, ver as interações das 

partículas e abrir os olhos para essa nova física não teve preço. O 

evento despertou em mim o gosto que não conhecia" (Aluno 65). 

 

Conhecer a universidade foi um tema recorrente como aquisição social e cultural 

dos estudantes. Muitos apontam também para a obtenção de certo capital cultural. 

 

"Gostei bastante, principalmente do contato com os cientistas, 

laboratórios e com a universidade. Acredito que é sempre bom ter 

contato com novas descobertas da ciência atual, pois com isso 

valorizamos o trabalho de cientistas ao mesmo tempo em que 

alimentamos nosso lado cultural" (Aluno 57). 
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Os dados apresentados até o momento demonstram alguns indicativos das 

aquisições possíveis dos estudantes ao participarem do evento Masterclass. Em alguns 

casos aparecem em consonância com o discurso dos cientistas, como a superação da 

visão estereotipada da ciência e, em outros casos, em dissonância, como na cooptação 

de quadros profissionais para o campo científico. Para complementar esse olhar, na 

próxima seção será apresentada algumas percepções do grupo de ensino superior. 

Espera-se com isso que sejam levantados indícios de diálogo dos dados empíricos e que 

possam subsidiar as propostas de compreensão que abarque a teoria e a ação prática de 

pesquisa.  

 

6.2. O grupo de ensino superior  

 

O grupo do ensino superior foi assim denominado para representar a formação 

dos respondentes. Nesse sentido, incluem professores e alunos de graduação que, de 

algum modo, passaram ou passam por experiências associadas ao campo científico. Da 

mesma forma, essa divisão tenta compreender como esses professores ou futuros 

profissionais estão tratando as experiências no evento Masterclasses enquanto 

instrumento de formação pessoal e para seus alunos (ou futuros alunos). Por tal motivo, 

dois professores do ensino médio que responderam o questionário destinado a esse 

grupo entraram nesse conjunto de dados, visto que se tinha o interesse específico na 

formação e nas percepções dos mesmos no que tange a educação científica de seus 

alunos.  

A distribuição do perfil dos participantes foi: 1 professor do ensino médio 

público, 1 professor do ensino médio privado, dois docentes do ensino superior (público 

e privado), 6 estudantes de licenciatura e 3 de bacharelado em física da Universidade de 

São Paulo, 8 estudantes de licenciaturas em ciências da Universidade Federal de São 

Paulo e 5 estudantes de licenciatura em matemática da Universidade Cruzeiro do Sul.  

A primeira questão analisada propunha perceber os saberes adquiridos pelos 

investigados durante o Masterclasses. Ainda que seja, em grande parte, esperado que 

esse grupo tenha contato com o tema durante sua formação no ensino superior, se 

percebe que o conhecimento ainda é deficitário no âmbito dos cursos de graduação. 

Inferindo, portanto, que o evento pode ser um momento importante de formação 

continuada para os professores ou de introdução à temática aos licenciandos. 
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Em consonância ao que pretende os físicos entrevistados, os conhecimentos 

acerca da física de partículas, para esse grupo, também reflete de suma importância para 

o desenvolvimento e implementação de atividades pedagógicas sobre o tema no espaço 

formal de educação. Portanto, no que se refere aos conhecimentos adquiridos durante o 

evento, as respostas dos docentes e licenciandos foram: 

Em relação aos conhecimentos adquiridos no evento Masterclasses você percebe que: 

 Discordo Concordo em 

Partes 

Concordo 

 

a) todos os conteúdos foram novos? 

 

2 21 3 

b) pôde aprofundar os conhecimentos que já 

tinha sobre a Física de Partículas? 

 

1 5 19 

c) entendeu como trabalhar com os dados no 

computador? 

 

 11 14 

d) pôde entender como os cientistas 

trabalham? 

 

1 12 11 

Tabela 10: Conhecimentos adquiridos e o evento 

O perfil de distribuição se assemelha ao dos estudantes do ensino médio no que 

se refere ao aprofundamento dos conhecimentos de física de partículas. No entanto, ao 

contrário do grupo anterior, para os docentes e licenciandos o evento proporcionou uma 

aquisição de conteúdos, em partes, novos no que se refere à física de partículas. Existe, 

para esses profissionais, uma relação de inserção no campo científico (como alunos, 

cursistas, pesquisadores, integrantes de grupo) que reflete em um tipo de relação com o 

evento e com os cientistas que pode ser considerado um intermediário entre os alunos 

(externos) e os físicos (internos) ao espaço de produção da ciência. Para esses 

investigados, as relações com o evento são de olhares distintos aos outros, pois 

conseguem perceber a escola (ainda recente na vida dos licenciandos, por exemplo) e o 

espaço universitário e dos cientistas, como lugares diferentes e que podem, se refletidos, 

espaços de interação entre esses mundos.  

Com o intuito de trazer essa reflexão pretendida foram propostas algumas 

respostas abertas  para apresentar a partir do diálogo com as dimensões inerentes aos 

discursos dos cientistas, relações possíveis com a escola. Para tanto se construiu uma 

divisão que contemplasse os campos social, escolar e científico que apareceram nas 

respostas analisadas. Em seguida foi analisado como esses discursos estão em 
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consonância ou distanciados das perspectivas dos cientistas entrevistados no capítulo 

anterior.  

Na primeira análise se encontra o grupo  de questões que podem ser 

compreendidas no âmbito do campo social. As respostas analisadas trouxeram algumas 

aproximações com o que foi remetido pelos cientistas, dentre elas, destaca-se a 

dimensão das interações com participantes de eventos anteriores, objetivo comum no 

discurso dos cientistas. Outro aspecto que parece ser interessante se refere a valorização 

da aquisição da língua estrangeira. Os estudantes da graduação também apontaram a 

necessidade de aproximação deles com os alunos de modo a adquirir novos capitais 

sociais entre os jovens do ensino superior e do ensino médio.  

 

O que o evento contribui ou 
não para a formação de seus 

alunos? 

O que o(a) motivou para 
participar desse evento? 

Você poderia descrever quais 
foram suas impressões gerais 

sobre o evento? O que mais lhe 
foi significativo? O que você 

gostaria que melhorasse? 

Professor 
1 

Aproximar os alunos ao 
ambiente universitário, 
ampliar a formação (deles e 
minha), novas experiências 
proporcionada por um 
ambiente universitário, uma 
valorização maior por parte 
dos alunos para a Física e a 
Língua Inglesa. 

  

Professor 
Superior 3 

Muito do que foi apresentado 
eu já havia lido em livros de 
divulgação, mas o evento me 
deu uma nova percepção 
desses assuntos antes 
conhecidos de maneira 
extremamente simplificada 

 Gostei muito das palestras do 
primeiro dia, esclareceu muitos 
pontos que haviam ficado 
nebulosos desde o meu 
primeiro contato com o tema. 
Acho que seria interessante 
aproximar os alunos do ensino 
médio com os da graduação em 
física. 

Professor 
Superior 4 

 Esclarecer dúvidas sobre a 
física de partículas já que a 
divulgação (em minha 
opinião) normalmente é bem 
superficial, além de entender 
como a pesquisa de fato 
funciona. 

 

Graduando 
17 

 A experiência positiva dos 
amigos que participaram dos 
eventos nos anos anteriores 

 

Graduando 
23 

Sim, porque é sempre 
motivador estar em constante 
busca pelo conhecimento e 
descobrir novas coisas, mesmo 
que sejam relacionadas a 
coisas com as quais não temos 
contato direto. 

  

Tabela 11: O campo social e ao evento 
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Dentre os resultados, no entanto, chama a atenção para um elemento que surge 

acerca das percepções desse grupo no que se refere à divulgação científica. Em geral, os 

respondentes apresentam uma visão negativa acerca dos materiais associados à DC 

apontando-os como "simplificados" ou "superficiais". Aqui, percebe-se que existe certa 

diferenciação entre o evento Masterclasses e ações de divulgação. Tal discernimento é 

relevante, pois pode conduzir a percepção desse trabalho que as ações de divulgar como 

as tratadas na tese estão se constituindo diferentes das estabelecidas pelos pesquisados 

como divulgação (livros, revistas, exposições). Isso reflete uma perspectiva de que a 

participação dos cientistas e a relação desses sujeitos com a divulgação estão sendo 

contempladas para além da perspectiva tradicional reconhecida pela sociedade.  

Na próxima tabela apresentar-se-á as dimensões associadas a escola e que foi 

tema relevante nos discursos dos cientistas. Por um lado, os cientistas entrevistados 

apontavam para a possibilidade de temas atuais tornarem-se frequentes no espaço 

escolar e alguns indícios podem ser percebidos nos discursos dos respondentes quando 

esses apontam a percepção que o evento lhes proporcionou no que tange ao uso de 

temáticas da física de partículas na sala de aula.  

 
O que o evento contribui ou não para a formação de 

seus alunos? 
O que o(a) motivou para participar 

desse evento? 

Professor 
Superior 3 

Vivenciar a abordagem de conteúdos atuais da física de 
modo adequado ao ensino médio.  

Professor 
Superior 4 

Vivenciar um evento como este demonstra aos alunos a 
possibilidade de se lidar com temas complexos de forma 
didática e no alcance de alunos de nível médio e 
licenciandos 

 

Graduando 
6 

Todo conhecimento é importante na formação, mas o 
conhecimento divulgado nessas palestras, explicar 
muitas dúvidas fundamentais (no sentido de estarem na 
raiz dos conceitos) que aparecem (ou aparecerão) nas 
aulas, tanto como aluno como na posição de professor. 

 

Graduando 
9 

Com o conteúdo aprendido durante o curso podemos 
promover em sala de aula de escolas do ensino médio 
discussões sobre o tema 

 

Graduando 
14  

Motivou-me a participar do evento, foi 
o assunto abordado durante o evento, 
que era sobre física de partículas e 
também me motivou o fato de eu poder 
trazer meus futuros alunos para o 
evento. 

Graduando 
19 

As palestras e a parte prática trouxeram informações 
novas e importantes para minha formação como 
professora. Através destas pude aprimorar meus 
conhecimentos e formular ideias para trabalhar este 
conteúdo em sala. 
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Graduando 
20 

A abordagem de assuntos físicos de ponta de uma 
forma simples propicia algo diferente da vivência 
escolar cotidiana em geral 

 

Graduando 
21 

Como futuro professor de ciências e de física, é um 
conhecimento que posso dividir com meus alunos e 
gerar debates entre eles. 

 

Tabela 12: O campo escolar e o evento 

É interessante perceber que nesse conjunto de dados analisados não aparece 

nenhuma perspectiva de aproximação dos respondentes com os cientistas. Em geral, 

percebe-se uma dimensão ainda de trabalho no âmbito escolar que não dialoga com a 

universidade. Tal aspecto deve ser mais bem tratado, pois nos discursos das entrevistas, 

elementos de cooperação e de aprendizagem mútua estão sendo debatidos pelos 

cientistas, mas, no que tange os professores e futuros professores, a relação entre campo 

científico e escolar parece ser distanciada de seus agentes, mesmo quando o evento 

proporciona tal aproximação.  

Ainda se encontra uma possível barreira na interação entre esses sujeitos, 

associado, em partes, pelas estruturas estabelecidas no espaço universitário. 

Reconhecendo-os instituídos de alto grau de hierarquização e no imaginário social sobre 

o cientista: alguém distante dos problemas da escola e do entorno em que vive, aos 

moldes dos discursos "têm-se mais o que fazer do que...". 

No que se refere ao campo científico, ao espaço de atuação dos pesquisadores 

em física de partículas, os respondentes acreditam que o evento pode proporcionar uma 

perspectiva de aprofundamento sobre aspectos tecnológicos e tipos de saberes que estão 

sendo perseguidos pelos cientistas no CERN.  

Outro elemento que o evento proporciona segundo a percepção dos estudantes é 

os modos como a ciência é feita atualmente através das cooperações internacionais e os 

tipos de pesquisa que são feitas no laboratório. Todos esses elementos foram debatidos 

pelos cientistas como percepções que os mesmos procuravam apresentar ou esperam 

que o público possa adquirir.  

 

O que o evento contribui ou 
não para a formação de seus 

alunos? 

O que o(a) motivou para 
participar desse evento? 

Você poderia descrever quais foram 
suas impressões gerais sobre o 

evento? O que mais lhe foi 
significativo? O que você gostaria 

que melhorasse? 

Graduando 
10 

Saber como realmente 
funciona e não apenas 
derivadas e etc. 
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Graduando 
11  

Entender mais os 
fenômenos em si. Pois nos 
cursos normais tenho a 
impressão que só vemos 
contas, derivadas e 
integrais e etc. Mas não os 
aspectos físicos e o 
significado dos eventos. 

O curso foi ótimo e foi muito 
significativo ter contato com 
pessoas do CERN na 
videoconferência 

Graduando 
12 

Como estudante de 
bacharelado, procuro uma 
área de pesquisa para me 
dedicar no futuro e o evento 
me ajudou a escolher. 

A procura pela área da 
física que gostaria de 
trabalhar futuramente 

Foi muito interessante e animado, 
instrutivo também. Foi possível 
sentir a cooperação que atravessa 
fronteiras em nome da ciência 

Graduando 
13 

Temos uma discussão muito 
rasa desta temática durante a 
graduação (principalmente 
na infinitude de conteúdo de 
física moderna II) 

  

Graduando 
18 

Pude ter uma percepção mais 
aprofundada do trabalho e 
de como desenvolvimento 
das pesquisas realizadas no 
LHC e de como compreender 
melhor o universo das 
partículas subatômicas, bem 
como ideias para o ensino de 
física moderna para o ensino 
médio. 

  

Graduando 
22 

O evento pode ser tido como 
um bom conteúdo para 
mostrar a importância da 
pesquisa. 

  

Graduando 
25  

Foi conhecer como funciona 
o experimento Alice.  

Graduando 
23 

O evento forneceu uma nova 
visão sobre a física de 
partículas e como os 
pesquisadores analisam os 
dados no CERN 

  

Tabela 13: O Evento e o campo científico 

Um tema em especial que apareceu nesse discurso é sobre os cursos de formação 

(bacharelado e licenciatura) que os pesquisados apontaram em suas respostas. Um deles 

refere-se ao excessivo uso da linguagem matemática distanciada do entendimento dos 

processos de produção e análise qualitativa da física de partículas. Outro se refere a 

grade curricular do curso de licenciatura, cujo excesso de conteúdos não possibilita 

maior aproximação com a temática abordada.  

Essa demanda aparece no discurso dos cientistas 1 e 3, quando os mesmos 

apontam para a limitação dos estudantes e físicos no que tange a entendimentos básicos 

sobre física de partículas. Para esses cientistas (brasileiros) o evento pode proporcionar 

um breve contato sobre tema e eles esperam que os cursos de graduação (bacharelado e 
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licenciatura), aparentemente os estudantes também, abordem de modo mais sistemático 

esse tipo de conhecimento. 

Ainda nessa perspectiva, algumas dimensões parecem estar sendo 

negligenciadas pelos cientistas ao abordarem aspectos formativos no evento. Em 

algumas passagens os estudantes apontaram para dificuldades que estavam associadas 

ao mesmo. Problemas estruturais, de tempo e organização, foram temáticas que 

apareceram quando questionados sobre o que lhes havia causado maior transtorno no 

Masterclasses. Mas algumas questões chamaram atenção por sua relevância no âmbito 

da formação científica dos pesquisados. Nas passagens transcritas abaixo os estudantes 

apontam para alguns aspectos do evento que se tornaram mais mecânicos do que 

reflexivos. Quando os jovens questionam o sentido de fazer a análise, os motivos pelos 

quais se faz a pesquisa no CERN e como se dá as coletas de dados que são apresentadas 

de modo formatado.  

O que esses discursos revelam é que apesar de o evento possibilitar uma 

perspectiva da produção da ciência, ainda é necessário adaptações e maiores 

aprofundamentos nos discursos apresentados. Os capitais científicos puros, tratados no 

evento, ainda são abordados de modo mecânico, camuflando elementos importantes da 

coleta e análise de dados nessas colaborações científicas. 

 
O que você achou mais difícil de compreender neste Masterclasses? 

Graduando 5 
Não consigo perceber a importância da identificação do plasma de quarks e glúons e 
consequentemente o que é feito depois dessa identificação 

Graduando 20 
Compreender as formas como os leitores e mediadores do CERN nos fornecem os dados que 
analisamos e as relações gráficas que obtivemos 

Graduando 21 
Como os cientistas trabalham para chegar aos dados para identificar as partículas de serem 
filhas de outras partículas elementares 

Tabela 14: As dificuldades do evento 

A natureza da ciência parece ser um fator que os graduandos apresentaram como 

deficitários, sendo, na maioria dos casos, relacionados aos tipos e modos de coleta de 

dados que estão, de certo modo, distanciados na realidade dos cursos de graduação. A 

física de altas energias, como a ocorrida no CERN, apresenta um tipo de saber 

experimental que não é abordado nos cursos e, portanto, torna-se um fator que dificulta 

o entendimento de modo, mais ou menos pleno, pelos estudantes sobre a aquisição de 

dados. 

  

6.3. Os sentidos do público educacional 
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Os resultados obtidos com o grupo educacional trouxeram algumas 

considerações que estão sendo tratadas em consonância aos discursos provenientes dos 

cientistas. Essa demanda, retomada a partir da questão de pesquisa acerca das relações 

subjetivas e objetivadas que estão sendo negociadas nas ações de divulgação produzidas 

por cientistas trazem para a ação prática a necessidade de pensar sobre os aspectos 

norteadores da ação prática para o público.  

A primeira relação que se percebe está associada ao contato direto com o 

cientista e seu espaço de trabalho. As interações promovidas pelo Masterclasses são 

apresentadas, nos dados, como instrumentos de desvelamento de algumas características 

do campo científico, ainda que de modo implícito, a partir do reconhecimento das ações 

que estão sendo tratadas no evento (modos de trabalho, tipos de análises dos dados). O 

espaço de lutas, ainda que não possa ser percebido no evento, é um instrumento 

importante de conceituação do campo científico e que, em termos gerais, pode ser um 

futuro modo de encarar as ações de divulgar e, consequente, apresentar a ciência pelos 

cientistas (JACOBI, 1999). 

O diálogo com os físicos entrevistados aparece através do desejo dos mesmos 

em construir um tipo de visão do cientista que pode ser conduzido para a superação das 

visões distorcidas de cientistas e que são tratadas pelo grupo escolar. No caso dos 

cientistas brasileiros, ainda, o papel da inserção da profissão e no reconhecimento da 

física como parte da cultura do país demonstra, nos dados, ainda incipiente e que 

merece ser mais bem tratada nessas ações. 

São, portanto, atividades explícitas de debate e reconhecimento da física 

nacional que deve ser discutida e que mostram de modo claro os aspectos nacionais e o 

papel dos físicos brasileiros como relevantes nesse processo de desenvolvimento da 

ciência. Caso contrário, o discurso pretendido, ou seja, de promover a consciência sobre 

a ciência nacional pode se transformar em um discurso periférico e sem prestígio ante a 

importância dada às videoconferências com pesquisadores internacionais. 

Paralelamente, o fazer científico enquanto atividade do campo representou nos 

dados uma relevância para os alunos do ensino médio em detrimento da aquisição dos 

conceitos. Isso reflete que, ao ir a um evento como o Masterclasses, esses estudantes 

estão reconhecendo que aprender sobre o mundo científico e como se adquire 

conhecimento nos laboratórios também fazem parte de um saber que eles distinguem do 

conhecimento matematizado e teórico específico. Essa relação com o saber é algo que 
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os cientistas apontam em suas falas e que confirmam a incapacidade dos mesmos em 

um curto espaço de tempo promover um tipo de aquisição conceitual sobre o tema da 

física de partículas. 

Assente na premissa de que o evento promove outros tipos de saberes que são 

voltados para reconhecimentos mais amplos, relacionados com a ciência e as questões 

culturais e sociais. É, no entanto, interessante pensar que o saber específico torna-se 

estrutura para o evento de divulgação e não seu objetivo. Nesse sentido, os 

conhecimentos da física de partículas permeiam o desenvolvimento das atividades, 

fazem parte do processo de divulgar, mas não refletem em um tipo de aquisição 

pretendida pelos cientistas. 

Nesse sentido, alguns objetivos mais amplos não são contemplados pelos 

cientistas, conforme se observa as respostas dos alunos do ensino médio. Um desses 

propósitos está associado à manutenção do quadro de profissionais do campo científico. 

Ainda que os alunos investigados pretendam seguir as carreiras em exatas, a maioria 

planeja formar-se nas profissões mais privilegiadas socialmente como as engenharias. 

Ser cientista não está no imaginário dos estudantes brasileiros e o evento não promove 

uma mudança significativa de opinião para os alunos.  

No caso dos cursos de graduação há um discurso sobre os motivos dos alunos 

em participar do evento. São trazidas necessidade de aproximação com a temática em 

física de partículas de modo qualitativo travando, no caso analisado, certa discordância 

ao perfil excessivamente matematizado abordado no curso. Outro fator que leva os 

alunos a participarem do evento está na crítica aos currículos de graduação em que a 

física de partículas não é abordada durante o curso. Os graduandos, nesse caso, 

percebem na divulgação científica como um modo de aprimorar seus conhecimentos e 

complementar suas atividades educacionais através de aproximação com esse tipo de 

ação. 

Nesse sentido, a divulgação ganha aspectos educacionais que, ainda que não 

pretendida, parece ser uma complementação ao espaço formal de educação (TRILLA, 

2008). Seja através das lacunas deixadas pela universidade ou pelo distanciamento do 

tema nas disciplinas de física moderna e contemporânea, esse fator parece ser um tipo 

de entendimento de que a DC pode suprir as dificuldades enfrentadas nos cursos de 

graduação. 

Esse discurso apenas enfatiza o que já foi confirmado pelos pesquisadores 

brasileiros entrevistados acerca das dificuldades de abordagem do tema e sua 
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didatização para alunos de graduação. Também, apontam esses profissionais, para o 

déficit de cientistas que estão preocupados em criar condições para que a física de 

partículas seja de modo efetivo inserida nos cursos de graduação e pós-graduação com 

um viés direcionado aos aspectos experimentais. Nesse sentido, os discursos parecem 

entrar em ressonância com a crítica sobre o excesso de matemática em detrimento do 

entendimento dos processos fenomenológicos e experimentais que permeiam a física de 

altas energias. 

Esses resultados apontam para um entendimento de que o evento pode 

proporcionar algumas aquisições que enfrentam, ante a complexidade da sociedade 

atual, problemas que envolvem questões políticas, culturais, sociais e educacionais. E, 

portanto, a riqueza das obtenções intelectuais é distinta entre diferentes sujeitos, através 

de seus interesses e sua trajetória histórica. O habitus que é configuração da histórica 

individual e coletiva, sem dúvida, remete a diferentes modos de agir diante de um 

campo distinto daquele que se assume como representativo de suas ações (BOURDIEU, 

2011).  

O caso em que se estuda o grupo escolar, essa dimensão indica algumas 

aproximações que podem ser constituídas como agregadoras das igualdades associadas 

à divulgação científica em detrimento das desigualdades socialmente marcadas pelo 

corpo, linguagem e ação no mundo (ALMEIDA, 2002). A ciência abordada, a 

aproximação com os cientistas de diferentes classes sociais e nacionalidades, as 

produções dos dados, são, todos, parte de um processo de aquisição que reflete a 

condição de participar e sentir-se parte de um processo mais amplo de saber sobre 

ciência. Essas considerações, ainda que não pensadas de modo explícito, podem ser 

instrumentos norteadores de ações que tenham como preocupação principal a produção 

das igualdades científicas.    

Assim, valorizar as diferenças entre os públicos escolar e superior também é 

uma ferramenta necessária para compreender os modos como devem ser tratadas as 

atividades de divulgação. A aquisição de certo tipo de capital aos alunos de graduação, 

imersos no campo científico, portanto, associados a um modo de compreender e dar 

sentidos a tais atividades que se relacionam de modo mais proeminente ao habitus 

coletivo do campo em que está imerso. No caso dos estudantes do ensino médio, essa 

aquisição, ainda, reflete um habitus individual que é marcado pela trajetória específica e 

que, ao mesmo tempo, possui influências do campo escolar.  
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Essas considerações, portanto, podem indicar caminhos e reflexões que devem 

ser mais bem pensados no âmbito das ações dos cientistas e refletir nas mudanças das 

ações práticas. Essa dimensão reflete em uma descaracterização de objetivos a serem 

alcançados ao se fazer DC e, consequentemente, nos modos como estão sendo 

empregadas, nessas atividades, ações de cunho educativo.  

 

Finalizando o capítulo 

 

Nessa seção observou-se um conjunto de respostas de grupos do ensino médio e 

superior sobre suas percepções sobre o evento Masterclass. O questionário inicialmente 

constituído a partir dos discursos dos cientistas, buscando aportar suas perspectivas no 

que tange as ações de divulgação científica, trouxe, no entanto, alguns elementos 

significativos para o entendimento sobre o tema tratado. 

Em algumas situações as respostas pareceram dialogar com as concepções dos 

físicos nas entrevistas e, em outros momentos, trouxe demandas ainda não refletidas 

pelos cientistas divulgadores. Os alunos das escolas de ensino médio apontaram para 

diferentes modos de adquirir conhecimentos sociais e saberes científicos que lhes 

permitiram reconhecer o campo científico para além da dimensão dos livros didáticos. 

Retomaram um debate anteriormente feito no trabalho do mestrado 

(WATANABE, 2012) em que a vivência universitária é um momento significativo para 

a construção de um sense pratique (BOURDIEU, 2011) que se adquire no espaço de 

possíveis instituído na vivencia do campo. 

Ao passo que o desenvolvimento da análise foi seguindo o seu decurso, os dados 

apontaram para outros elementos que não estavam sendo contemplados pelos discursos 

acadêmicos até aqui apresentados. No próximo capítulo será apresentada as reflexões 

provindas dos dados e que buscam estar em consonância com a reflexão teórica. A 

partir da relação teoria-prática, do diálogo entre os referenciais e os dados, pretende-se 

defender que um espaço de possíveis está sendo desenhado na tese em questão e que 

será debatido a seguir. 
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Capítulo 7: Uma aquisição cultural científica como elemento 

para a divulgação científica 
 

 

Nos capítulos iniciais dessa tese se procurou defender uma divulgação científica 

que pudesse promover a aproximação entre cientistas e sociedade, em especial, a escola. 

Conduziu-se uma percepção de que tal aproximação pode ser significativa para ambos 

os atores dessa relação, construindo um tipo de aprendizagem capaz de superar as 

perspectivas de um discurso estritamente institucional (CASCAIS, 2003) e que fosse, de 

certo modo, um tipo de ação aos moldes da invasão cultural (FREIRE, 1975).  

O entendimento dessa perspectiva pode encontrar suporte e, ao mesmo tempo, 

discordância, no que vem sendo considerado pelo meio acadêmico em ensino de 

ciências, como atividades de cunho científico cultural. Esse tipo de ação é conduzido 

por pesquisadores, cientistas, divulgadores, educadores e profissionais que trabalham 

com educação em espaço formal e não formal.  A perspectiva cultural que se defende na 

educação em ciências é fortemente atrelada à dimensão de superação dos problemas 

encontrados na sociedade e ao distanciamento da população em relação aos temas 

científicos. Esse tipo de preocupação evoca repensar os modos de abordar a ciência, 

tratando-a como um espaço de diálogo mais próximo da realidade social e cultural dos 

cientistas e do público (OLIVERA, 2003). 

A cultura também ganha dimensões de contraponto e aproximação com a visão 

humanística a partir dos trabalhos de João Zanetic. Segundo  Zanetic (1989) a 

construção de um saber científico deveria estar associada a uma dimensão de aquisição 

de conhecimentos pautados em saberes e reflexões provindas das ciências humanas e 

das artes. Isso reflete um entendimento de que a cultura não pode estar apartada da 

aprendizagem em ciências, reconhecendo-a como instrumento de reflexão e 

aproximação com os problemas que cercam a sociedade e que dão sentido ao conjunto 

de questões que permeiam a existência da humanidade. É, portanto, uma dimensão 

plural da cultura, envolta na defesa pelas duas culturas de Edgar Snow, cujo objetivo é 

conduzir o interlocutor ao entendimento de que a ciência possui, tanto quanto, uma 

relação com os modos mais sensoriais e reconhecidamente reflexivos e  filosóficos 

marcados nos escritos literários e obras artistícas. Como defendem alguns desses 

autores da linha cultural, saber sobre ciência aos moldes da tal concepção requer 

apoderar-se de um conjunto de instrumentos cognitivos e sociais que não podem ser 

estritamente adquiridos no contexto da educação formal. Com efeito, deve-se 



 206 

 

reconhecer que a interação unicamente pautada na figura do professor torna o processo 

de aquisição cultural-científico instituído de certo imaginário social. Para o 

reconhecimento dos diferentes atores que fazem parte desse processo de produção 

científica e que são pilares da constituição do saber cultural pode ser significativo criar 

espaços de aprendizagens acerca do contexto de produção do saber científico  

(GILBERT, 2008). 

Desse contexto mais amplo que permeia as discussões na área de ensino de 

ciências, os trabalhos desenvolvidos no mestrado procuraram defender a relevância de 

que havia outras instâncias sociais que poderiam participar da educação científica dos 

estudantes e que promulgassem novas perspectivas  educacionais associadas a: 

entendimentos do fazer científico, da sociologia da ciência e da ciência na sociedade 

(WATANABE, 2012; WATANABE e KAWAMURA, 2015). Nesse processo, 

percebia-se que ações que aproximam cientistas do público escolar poderiam mostrar 

como importantes meios de conduzir a um entendimento cultural da ciência, 

reconhecendo-a como construção cultural e parte do desenvolvimento da humanidade. 

Em discordância, tanto as questões levantadas na área como as que relacionam, 

também, com as percepções desse trabalho sobre o que seriam as perceções culturais 

científicas no âmbito da educação em ciências que trouxe outros modos de encarar o 

sentido da cultura na dimensão científica. Percebe-se que ainda que tal entendimento 

seja uma maneira possível de trazer à baila aspectos (anteriormente aos anos 80), 

deixados na periferia do debate na área de pesquisa,  é necessário recorrer à defesa de 

que a circulação das ideias de diferentes áreas deve ser pensada em seus contextos de 

produção (BOURDIEU, 2002). Com o decorrer da tese observou-se ainda que os dados 

apontados apresenta certa aproximação com essa corrente de pensamento associada a 

aprendizagem cultural da ciência, no entanto, traz aspectos voltados para o 

desenvolvimento de ações culturais científicas que deixam de lado a dimensão do 

habitus individual e coletivo representado pelos seus agentes (PETERS, 2009). Tal 

relação está associada ao que alguns autores propõem como entender a ciência como 

cultura. Ou seja,  trata-se de compreender que tipos de aquisições devem ser pretendidas 

aos estudantes ao promover ações que objetivem essa demanda cultural, ao mesmo 

tempo que se procure desvelar as relações de poder no jogo social estabelecido 

(BOURDIEU, 2011). Assim, se reconhecia nessas pesquisas em educação em ciências 

que a divulgação científica pode ser um instrumento relevante para introduzir saberes 

contemporâneos no contexto cultural em sala de aula  (KEMPER, ZIMMERMANN e 
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GASTAL, 2010), mas que pouco busca compreender as difenças associadas aos 

diferentes públicos e a cultura que eles representam, e que, de certo modo, evidencia as 

dimensões científicas que esses agentes sociais desejam apreender e que são relevantes 

para seus contextos de formação (escola, trabalho, convívio familiar etc.). 

Em suma, nessa tese, observou-se que aspectos majoritariamente conceituais 

tornaram-se objetivos marginais nos discursos dos cientistas e alunos, compreendendo-

os como estrutura no processo e não objetivo final da divulgação científica. Isso 

instituiu um pensamento sobre um tipo de perspectiva que pode estar sendo tratada 

como fruto de um modo de pensar e fazer divulgação constituído na fronteira que une 

(ÁGUAS, 2013). Nesse espaço, acabam por gerar um diálogo da mesma natureza 

daquele que, inicialmente, se propunha na introdução dessa tese. Ou seja, um diálogo 

capaz de reconhecer a relevância de uma interação que pudesse ultrapassar os discursos 

de: imposição no campo (BOURDIEU, 2010), de superação das diferenças (FREIRE, 

1975) que proporcionasse subsídios aos agentes sociais de modo que se possam superar 

as relações de hierarquia no campo de poder (BOURDIEU, 2011). 

Nesse contexto, para além da aquisição de saberes conceituais, é necessário que 

a aquisição de capital cultural seja também importante para o desenvolvimento reflexivo 

social e científico dos estudantes e que lhes propicie reflexões mais amplas sobre a 

própria percepção do ato de aprender (BOURDIEU, 2010).  

É pertinente relembrar que o capital cultural pode ser um instrumento importante 

para superação da visão economicista da educação e destituindo da ideologia do dom 

devido a certa aquisição, por meios implícitos, no seio familiar e na trajetória histórica 

dos agentes em seus campos de atuação  (BOURDIEU, 2012). O sentido do conceito 

está nos modos como grupos sociais (estruturados a partir das relações de poder) 

herdam de seus parceiros elementos sociais associados ao bom gosto, o uso correto da 

linguagem e aos modos de ser no mundo.  

Essa aquisição apresentou-se determinante para que se percebesse que os 

eventos de divulgação pensados por cientistas estavam se configurando, entre 

consonâncias e dissonâncias com o público escolar, em um tipo de desejo não pertinente 

a um único objetivo como: saber sobre ciência para a escola ou para a ação crítica no 

mundo. Mas, conjuntamente, para constituir um tipo de obtenção, por parte dos sujeitos, 

de instrumento de trocas simbólicas nos diferentes campos em que atua (escolar, 

profissional, social).  

Essa aprendizagem implícita do tipo simbólica presente nos dados empíricos, 
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seria, para essa tese, algo que se relaciona com o entendimento de certo capital cultural, 

capaz de buscar na ciência  identidade e reconhecimentos social agregados aos 

conhecimentos científicos. Vale lembrar que para Bourdieu  (2012) existem três estados 

do capital cultural: 

 

 estado incorporado: associa-se esse estado ao habitus, à história do 

sujeito contada no corpo. Apresenta-se nos modos de se portar, andar, agir, falar. 

Esse tipo de capital é adquirido com o esforço e o tempo gasto pelo sujeito e 

pode, também, ser aprendido implicitamente através do seio familiar e social; 

 estado objetivado: está associado à propriedade de bens culturais, como 

coleção de livros, obras de arte, viagens etc. É importante salientar que a 

aquisição de capital cultural objetivado não garante aos seus proprietários a 

aquisição de capital cultural incorporado. 

 estado institucionalizado:  esse tipo de capital é adquirido através da 

obtenção de certificados por instituições que possilitem a certificação de 

formação cultural (diploma universitário, atestados de cursos, etc.) 

 

Entender as dinâmicas de aquisição do capital cultural é um exercício complexo 

e não pode ser reconhecido como uma obtenção do espaço-tempo presente. Seus usos 

podem ser considerados elementos fundados no contexto social e nas lutas travadas 

pelos agentes sociais, em suas trajetórias de vida no espaço de atuação  (BOURDIEU, 

2010). No entanto, pode-se reconhecer nos discursos dos analisados um tipo de 

aproximação e aquisição, passível de ser compreendida como um tipo de capital cultural 

adquirido de modo a apresentar um olhar mais apurado sobre ciência.  

Ainda, as experiências sociais com cientistas podem representar para os 

estudantes uma constituição de saber que se reconhece associado ao capital cultural. 

Esse saber está conexo ao senso prático das ações sociais, como um tipo de antecipação 

das ações de modo a garantir algum lucro futuro no jogo social. Seria, segundo 

Bourdieu  (2011), um sense pratique que é adquirido por uma aprendizagem implícita.  

Os tipos de capitais culturais e os modos como eles estão sendo tratados no 

âmbito da formação científica do evento Masterclass, no entanto, não podem ser 

reconhecidos senão: através da percepção da atividade prática, na constituição dos 

discursos apresentados devido à prática social estabelecida e na elaboração de uma 

reflexão construída na realidade. Em outros termos, no que se refere à aprendizagem 
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científica, é necessário reconhecer que a teoria não pode apartar-se da prática e que a 

reflexão da ação pode nascer antes de teoria. Portanto, a partir dos dados apresenta-se o 

olhar para o que deve ser constitutivo da reflexividade do pesquisador social  

(BOURDIEU, 1983) e, também, educacional.  

Observou-se, portanto, um tipo de capital cultural que retoma a dimensão 

científica como elemento norteador das ações, de um tipo de aquisição que reforça a 

relação com a ciência, aportando para um reconhecimento que pode ser caracterizado 

como saber cultural, visto que se torna parte de um conhecimento adquirido a partir do  

contexto social.  

Pode-se questionar sobre a influência desse tipo de evento na aquisição de bens 

culturais científicos (estado objetivado) que pode constituir um modo de se representar 

parte de um grupo social marcadamente caracterizado pelos seus gostos (filmes e livros 

de ficção científica, HQ's, livros de divulgação científica) e que demonstra uma 

demarcação de seus modos de ser e a aquisição do status social no espaço escolar.  

Esse tipo de aquisição retoma a perspectiva de que o saber científico torna-se 

estrutura das ações e não seu fim. Ter bens culturais sobre física de partículas diferencia 

o sujeito ante seus colegas, apoiando-o na posição de um tipo de aluno que reconhece o 

campo científico e consequentemente eventos de divulgação científica como o lugar da 

construção da identidade. 

No que tange à posse do capital cultural institucionalizado representado por 

certificados de participação no evento científico, essa pode ser uma pequena diferença 

que ganha uma demarcação relevante no reconhecimento no âmbito do campo científico 

de que o estudante pode e faz parte desse espaço. Ainda que insignificante no que se 

refere à troca do capital cultural em capital econômico (BOURDIEU, 2012) tal 

instrumento objetivado em papel traz um reconhecimento cultural que para alguns se 

torna marca de diferenciação e que gera uma tomada de posição em relação à ciência. 

Dentre todos, o capital cultural incorporado, associado a um tipo de aquisição de 

habitus científico (LENOIR, 2005) parece ser aquele mais significativo para 

compreender o papel do evento na formação científica dos alunos. Por outro lado, torna-

se mais complexo percebê-lo em um espaço-tempo presente, reconhecendo-o como um 

presente histórico. Isto, pois entender o presente, as ações hoje referem-se a um 

pertencimento ao presente como atualidade, isto é, como universo de agentes, de 

objetos, de acontecimentos, de ideias, que podem ser cronologicamente passado ou 

presente, mas que estão efetivamente em jogo, portanto praticamente atualizadas no 
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momento considerado, define o fosso entre o presente ainda 'vivo', 'queimando', e o 

passado 'morto e enterrado', como os universos sociais pelos quais ele estava ainda em 

jogo, atual, atualizado, ativo e atuante (BOURDIEU, 2011, p. 59). 

Nesse sentido, não é possível pensar no presente da coleta de dados sem pensar 

que se tornou um passado marcado pelos alunos que participaram daquele momento e 

que pode ter-lhes instituído um tipo de incorporação do capital cultural do campo 

científico. A isso se referem os alunos nas questões abertas: 

Foram dois dias excelentes, tive ótimas impressões sobre os 

professores, em geral, sobre a universidade. Eu tive uma experiência 

muito significativa para o meu futuro. (Aluno 58) 

 

A experiência foi uma das melhores oportunidades que já tive, o que 

aprendi irei levar para minha vida toda. (Aluno 48) 

 

O presente tornado passado no discurso dos estudantes reflete uma relação que 

ainda nos parece primitiva, mas que encontra uma nascente afinidade com a ciência que 

se constitui em um tipo de capital cultural. O aluno da escola privada 58 aponta que o 

evento lhe proporcionou uma perspectiva de escolha futura profissional para a carreira 

científica enquanto o aluno da escola pública 48 não a seguirá. Nesse aspecto, olhar o 

futuro reflete duas dimensões distintas desses sujeitos, mas que evocam um 

reconhecimento sobre o olhar científico que os estudantes adquiriram no evento. 

Adquirir reconhecimento dos agentes científicos e colocar-se na posição ativa da 

ação de fazer ciência parece, também, ser um tipo de postura científica que ganha status 

cultural no evento. Ela reflete uma dimensão de tomada de posição, de fazer parte de 

um mundo até então distanciado de seu rol de ações sociais possíveis. Essa aparente 

aceitação de ser um cientista ou, de certo modo, fazer parte daquele mundo por um 

intervalo de tempo, presumivelmente, pode ser um momento de tomada de posse do 

aluno acerca da ciência:  

Foi uma grande oportunidade ter participado deste evento. Conhecer 

e ter a oportunidade de conversar com cientistas foi uma grande 

realização. (Aluno 38) 

 

Tive a oportunidade de conhecer novas experiências, de conversar 

com cientistas e entender como funcionam as partículas. (Aluno 31) 

 

Nesses dias tive bastante contato com a vida universitária e com a 

universidade de física com um todo, o que foi bastante interessante. O 

mais significativo para mim foi o contato constante com os dados 
obtidos no maior acelerador do mundo. (Aluno 28) 
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A interação com os bens objetivados do campo científico (dados), as dimensões 

sociais estabelecidas no espaço social e a possibilidade de sentir-se parte da 

universidade enquanto local de atuação dos cientistas e futuros cientistas, esses são 

instrumentos de "empoderamento" cultural que marcam os modos de entender e 

compreender o sentido da ciência e do lugar daquele aluno no mundo. Mesmo que as 

relações de poder e de lutas no campo sejam ignoradas, parece ser o fato de sentir-se 

parte daquele mundo aquilo que  torna mais significativa as aquisições no evento. Os 

alunos da escola pública 1, 8 e 28 apontam essa dimensão ao reconhecer sua vocação 

para as ciências exatas, mesmo não optando pela carreira científica. O reconhecimento 

do campo científico reflete um tipo de identidade que é enriquecida no âmbito cultural e 

não somente no social.  

Os espaços de possíveis (BOURDIEU, 2011) que o capital cultural pode 

proporcionar aos agentes sociais reflete outra importante dimensão do evento. 

Mencionado anteriormente acerca das possibilidades de acesso ao ensino superior, 

quando os estudantes apontam a universidade como local possível de acesso, aqui, 

também se apresenta um olhar sobre o saber científico, que ganha um sentido novo: 

Foi uma experiência única, aprendi coisas novas e fantásticas do 

início ao fim. Tudo foi significativo para mim, ver as interações das 

partículas e abrir os olhos para essa nova física. Não teve preço, o 

evento despertou em mim um gosto que não conhecia. (Aluno 65) 

 

Inovadora, sinceramente, eu esperava algo menos moderno 

(inovador). Gostei muito desses dias, aprendi muita coisa nova que 

eu nem fazia ideia que existia. (Aluno 35) 

 

Foi uma experiência que me fez bem, aprendi coisas sobre física que 

não imaginava e gostei. (Aluno 3) 
 

Esse despertar para a ciência associa-se, nos alunos 35 de escola privada e 65 da 

escola pública, à possibilidade de seguir uma carreira científica, apontando um sentido 

social na escolha do destino, que ambos relacionam às suas participações no evento. O 

aluno 3 da escola pública, que alude um desejo por seguir a carreira das ciências 

humanas, por sua vez, retoma a ideia de um nascente desejo que reflete elementos 

desconhecidos dos alunos. Faz alusão a uma perspectiva de aquisição cultural que, por 

sua vez, indica um tipo de saber inerentemente associado a reconhecer-se no mundo, 

apresentar-se ao mundo externo ao campo escolar e constituir uma identidade que os 

diferencia e, ao mesmo tempo, o agrega às relações escolares. 



 212 

 

 Parece, portanto, que se instituí um tipo de aquisição que reflete menos as 

dimensões de uma ação da fronteira como frente ou de fronteira que separa, apontando 

para um capital cultural científico que reconfigura as relações estabelecidas até o 

momento. Nesse aspecto, retoma as relações de indicativos das dimensões culturais 

pretendidas por Freire (FREIRE, 1975) e Cascais (CASCAIS, 2003). Elas não refletem 

um discurso de ode aos eventos como o estudado, mas apontam para um tipo de ação 

ainda nascente no campo da educação e que encontra um espaço que pode e merece ser 

mais bem trabalhado nas parcerias com os pesquisadores em ensino de ciências.  

Encontra-se nesse tipo de interação uma dimensão que reforça as peculiaridades 

culturais, percebidas nos discursos dos cientistas dos Hemisférios Sul e Norte, onde se 

colocam objetivos pautados no contexto social e cultural de seus países de origem. No 

caso dos cientistas brasileiros, há a preocupação  em possibilitar aos alunos aquisições 

que lhes possam dar subsídios para a superação das escolhas de destino, fortemente 

atrelados ao contexto social. Nessa direção, há a preocupação com a qualidade 

educacional desigual, marcadamente associada a desigualdade social do Brasil e que 

aponta para uma ação quase de militância política, no que tange aos conhecimentos 

científicos. Reflete em seus discursos a própria trajetória histórica de alguns desses 

cientistas, que levam no habitus e na história de vida as marcas das diferenças sociais 

que lhes constituíram agentes sociais do campo científico preocupados com os 

problemas que cercam sua ação de divulgar. 

Por outro lado, os cientistas europeus expressam a busca por objetivos 

relacionados à condição de imposição no campo social e o reconhecimento da atividade 

científica como elemento de legitimação de seu campo. Ainda, encontram-se, em seus 

discursos, as marcas da diferenciação cultural no continente europeu que se reflete 

fortemente nos discursos dos portugueses. Esses, por sua vez, retomam a importância de 

um resgate do orgulho nacional e da língua portuguesa, de modo que gostariam de 

impor-se como intelectuais legitimados no campo científico, caracterizando-se com 

grupos de vanguarda e, nesse caso,  a encontrarem, nas diferenças, uma posição no 

laboratório estudado. 

São tais elementos que parecem se apoiar no que se propõe essa tese e que 

inicialmente mostrava ser um discurso caracterizado como fadado ao fracasso ou 

sucesso fácil. Ele remonta a dois discursos que bem caracterizam a defesa de um capital 

cultural científico, surgidos nesse debate. Inicialmente retomo a frase que inicia esse 

trabalho onde Bourdieu aponta em 1984 em Homus Academicus:  
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Compreender, nesse caso, é difícil apenas porque se compreende 

muito pouco, de certa maneira, e porque não se quer nem ver nem 

saber o que se compreende. Assim, o mais fácil pode ser também o 

mais extraordinariamente difícil, porque, como diz nalgum lugar 

Wittgenstein, "não é dificuldade do intelecto, mas da vontade, que 

deve ser superada". A sociologia que, entre todas as ciências, é a 

mais bem posicionada para conhecer os limites da "força intrínseca 

da ideia verdadeira", sabe que a força das resistências que lhe serão 

opostas estará exatamente à altura das "dificuldades da vontade" que 

ela terá conseguido superar (BOURDIEU, 2011, p. 61) 

São as "dificuldades da vontade" que parecem ter superado o desejo refletido de 

alguns cientistas em objetivar o saber científico como o mais fácil de ser almejado. Mas 

apoiaram-se na crença de que se pode influenciar o público em outras demandas que 

não recorrem somente ao espaço intelectual do campo científico, mesmo que para isso 

se pague com as posições de vanguarda no caso dos cientistas portugueses; nos 

trabalhos de visitas destinados aos domingos frios na Europa como no caso do cientista 

italiano e da cientista espanhola; ou na percepção de uma carreira oscilante no caso da 

cientista grega. Mas que, também, expressam interesses em tomadas de posição no 

campo e na procura por outras justificativas de descontentamentos ou perda de sentido 

na carreira científica. 

Qualquer que sejam essas percepções complementa-se ao discurso de Bourdieu a 

fala da aluna 27 e que, no fim, reflete um objetivo comum entre cientistas, educadores e 

a sociedade: 

(...) é sempre bom ter contato com novas descobertas da ciência atual, 

pois com isso valorizamos o trabalho dos cientistas ao mesmo tempo 

em que alimentamos nosso lado cultural. (Aluna 27) 

 

Finalizando o capítulo 

 

Nesse capítulo se buscou trazer uma reflexão que abarcasse os discursos dos 

estudantes e cientistas analisados. Ele finaliza uma trilogia de debates iniciados no 

capítulo 5 onde se propunha entender sentidos e significados do fazer divulgação pelos 

cientistas e conduzir as ações que estavam sendo contempladas nas três perspectivas de 

fronteiras (ÁGUAS, 2013). Em seguida, foi necessário ouvir os estudantes da escola 

básica acerca daqueles mesmos aspectos que os cientistas esperavam ser contemplados 

e negligenciados nessa negociação na fronteira.  
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Houve momentos de aproximação,  como o entendimento da relevância social 

dos cientistas, e discordâncias, como a inspiração para as disposições profissionais 

científicas. No entanto, outros elementos que não estavam sendo compreendidos e 

verbalizados pelos pesquisadores inspiraram-nos a pensar sobre a dimensão cultural e 

sua relação com o saber científico. Nesse capítulo, um ciclo se fecha sobre aspectos de 

aquisição de um tipo de capital cultural científico, que reflete esse tipo de ação social 

que institui no presente histórico um caminho para a escolha de um destino cada vez 

mais distanciado de nossos alunos para a ciência. De mesma maneira, proporciona um 

capital cultural científico para aqueles que a disposição futura esteja indicando outros 

caminhos.  

O entendimento do conhecimento científico nesse contexto é estrutura das ações, 

onde o saber é fundante para construir objetivos e não a finalidade em si. A física de 

partículas torna-se uma ponte que liga as relações entre cientistas e escola, que promove 

a aproximação e que pode ou não ser estruturada, fortalecida, duradoura, dependendo do 

que seus atores desejam dessa relação no futuro construído no presente desde que 

reconhecido como passado significativo. 

No próximo capítulo termina-se esse debate,apontando indicativos de ações, 

conjunto de possibilidades de atuação e  elementos que podem constituir-se em 

subsídios para educadores e cientistas seguirem caminhos e evitarem alguns percalços, 

sem, no entanto, garantir os tropeços da ação. 
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Considerações Finais 
 
O dia acaba. Uma grande paz surge nos 
pobres espíritos fatigados pelo trabalho da 
jornada e seus pensamentos tomam agora as 
cores ternas e indecisas do crepúsculo 

Charles Baudelaire 
 

A presente tese nasce de um momento peculiar da sociedade brasileira, em um 

momento de transformação política e de expansão do ensino superior público, visando 

garantir um maior acesso de estudantes a meios anteriormente reservados à elite 

econômica. A divisão entre as classes conservadora e as classes liberais, em geral e 

movimentos de intelectuais de vanguarda, acabaram por fazer emergir os discursos de 

meritocracia e desigualdades sociais. 

O trabalho fez parte desse processo político e social que possibilitou 

compreender que a intelectualidade e a militância são saberes e ações que caminham 

juntas. Ao desenvolver um tipo de ação educacional como o da divulgação científica 

aqui apresentada, deve-se ter em conta que apesar de um contexto estritamente 

acadêmico, pode ser percebido como uma ação social implícita, que não favoreça as 

diferenças, mas que promova a igualdade. Mesmo que tal desejo seja difícil de ser 

contemplado, não se deve esquecer que a universidade é espaço de promoção do saber e 

deve, para todos, promover a diminuição das distâncias sociais. 

Essa aprendizagem deve ser pautada na procura por uma globalidade de 

conhecimentos que produzam reflexões acerca das conquistas da humanidade, dos 

modos de fazer, das relações estabelecidas e dos saberes constituídos nesse universo 

peculiar que é a universidade. A ciência estabelecida de seus aspectos intelectuais 

voltados para a dimensão de seus fazeres e seus atores deve ser o que se objetiva na 

transformação do mundo social, considerando a ciência como esse tipo conhecimento 

que pode promover o desvelamento do discurso de dominação.  

Portanto, procurou-se trazer duas instâncias de reflexão que se entende como as 

principais contribuições da tese para os estudos da divulgação científica. A primeira, de 

perspectiva mais teórica, procura trazer um encaminhamento reflexivo sobre o perfil de 

produção que envolve a divulgação científica, almejando-a, no que tange as 

aproximações com a escola, como fronteira que une (ÁGUAS, 2013). Nesse espaço de 

congregação e criação de ações que pode se constituir um entendimento de que a 

procura por conceitos pré-estabelecidos acerca do entendimento da divulgação científica 
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não pode gerar, senão, equívocos e limitações sobre seu julgamento. Possibilita, 

contudo, reconhecer que a DC é um lugar em constante mudança, mas que possui o 

compromisso com os campos de origem de seus autores, portanto, sendo caracterizada 

como ação objetivada no mundo, ao mesmo tempo, que tratada enquanto instrumento 

subjetivo provindos dos habitus individual e coletivo (PETERS, 2009; WACQUANT, 

2002).  

A outra instância de contribuição está calcada na tentativa de compreender que 

tipo de aquisição seria possível nessa divulgação caracterizada pela junção de diferentes 

aportes sociais que permeiam agentes e campos. Nesse sentido, foi percebido que essa 

procura estava relacionada com as aquisições do tipo capital cultural e que chamamos 

de cunho científico, ainda que, reconhecidamente, diferentes dos capitais científicos 

político e puro (BOURDIEU, 2003) provenientes do campo científico.  

Essa consideração ganha eco no debate sobre a sociologia de Pierre Bourdieu e 

que aporta para o desvelamento das ações e das condições de dominação nos jogos de 

poder. Em especial, o entendimento de como o capital cultural científico pode ser um 

modo significativo de ter-se como aquisição a ser pretendida nas ações de divulgação 

científica. O capital cultural, imerso no contexto das relações estabelecidas nas lutas no 

campo e como importante aquisição simbólica de seus portadores, pode promover as 

desigualdades inerentes aos jogos estabelecidos no campo de poder.  

Logo, devem ser tratados com cautela, sendo, em grande parte, instrumentos 

implícitos das diferenças e que contribuem, no campo escolar, para dinâmicas de 

interação que conduzem para a estratificação social dentro e fora da escola. No entanto, 

também, pode ser um importante meio de conduzir aos objetivos traçados nas reflexões 

educacionais, se pensado enquanto instrumento de aquisições mais amplas e, ao mesmo 

tempo, capazes de promover o desvelamento do jogo social estabelecido em diferentes 

instâncias de poder. 

É, portanto, como lembra Loïc Wacquant, necessário estudar Bourdieu, sempre, 

tendo em mente que seus escritos evidenciam e procuram desvelar as relações de poder. 

Adquirir o capital cultural reflete em um conjunto de lutas no campo que somente a 

trajetória histórica individual pode apreender nos sujeitos que dela faz parte. Essa 

dimensão está associada ao que se entende como um illusio adquirido ao entrar em um 

campo social de lutas. Para jogar o jogo é necessário de antemão aceitar as regras dadas, 

sem questioná-las. Essa teoria da ação de Bourdieu apreende um tipo de modo de falar, 

defender, agir em um campo que se torna quase que automático pelos seus agentes.  
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Portanto, quando se observam os cientistas entrevistados, muito do discurso 

estabelecido pelo campo científico é pensado e falado sem a conscientização direta dos 

mesmos em suas ações de divulgar. Isso reflete, no illusio do campo, como um tipo de 

constatação de que o papel da pesquisa em ensino deve se pautar, em tudo e para tudo, 

no desvelamento das ações e em defesa da superação do mundo vivido não refletido. 

Pierre Bourdieu gostava de utilizar um termo latino "mutatis mutandi" que, 

grosso modo, significa "mudar o que precisa ser mudado considerando o que 

anteriormente foi entendido". Essa dimensão reflete na finalização da tese sobre o que a 

divulgação produzida por cientistas deve ser superada, mantida e recriada com a ajuda 

de diferentes atores sociais que participam desse processo. São configurações e 

reconfigurações que devem ser tratadas para além de um discurso acadêmico e teórico e, 

mais, no estabelecimento de ações que sejam construídas coletivamente. 

A compreensão desse espaço de possíveis só pode ser mais bem estabelecida se 

pensar na divulgação científica desprendida das pretensões provindas dos campos, ou, 

ao menos, reconfiguradas a partir das negociações entre diferentes atores do processo. 

Esse lugar que denominamos fronteira foi o lugar de encontro que consideramos, em 

última instância, o espaço de possíveis para o desenvolvimento de ações que pudessem 

ser pensadas para além do que se tem hoje ou tradicionalmente se pensa sobre o que é 

fazer divulgação. Não se pretende olhar para esse argumento teórico como uma 

panaceia aos problemas enfrentados nas pesquisas, mas como um espaço livre de 

artimanhas para a manutenção dos campos de poder em disputa. Nesse aspecto, haveria 

uma perspectiva de buscar incorporar na teoria o que se está constituindo, na prática, 

como ação dos cientistas nas ações de divulgar.  

Essa perspectiva aparece nos discursos dos cientistas, como a defesa de um 

conhecimento contextualizado aos cidadãos como apontava a cientista espanhola e a 

divisão das responsabilidades dos danos provindos dos produtos da ciência comentado 

pelo pesquisador italiano. São esses alguns elementos que objetivam um tipo de 

aquisição que não se refere somente a um "saber sobre", "ter opinião sobre", 

"consciência", "participação" ou "saber falar sobre", mas refere-se a adquirir certo 

capital e portar-se de modo a constituir um valor simbólico.  

Essa aquisição do capital cultural deve ser pensada como instrumento de 

reflexão acerca da falta de sentido para a aprendizagem científica e que se reverte no 

campo escolar em um estar-se deslocado, não conseguir compreender os discursos e não 

conseguir afetar positiva ou negativamente os alunos em relação à ciência. A 
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neutralidade de sentidos com o saber científico é que se torna algo grave no âmbito da 

formação escolar.  

Depreende-se da pesquisa empírica que a universidade e o laboratório científico 

se mostram um espaço de possíveis não somente para uma escolha pelas carreiras 

científicas, mas, também, para a desconstrução de um ideário que sela o destino de 

diversos alunos, em especial, aqueles provindos das escolas públicas. Assim como 

apontam os cientistas brasileiros, a escola não deve ser a única responsável pela 

educação científica da sociedade e cabe aos agentes do campo social a divisão das 

tarefas. Seja para aumentar seus quadros profissionais, para conscientizar a sociedade 

sobre a relevância da ciência, seja para diminuir as desigualdades sociais que são 

marcas deixadas por uma sociedade   como a brasileira.  

Por outro lado, ganha a ação dos cientistas, ao iniciarem um processo que possa 

produzir a reconversão do campo através da aproximação com o público externo ao 

campo científico, garantindo, assim, a autonomia ao mesmo tempo em que supera a 

teoria da ação, refletindo na conversão coletiva esperada pelos cientistas e que 

possibilita a reflexão sobre os modos de atuação e que podem ser tratados a partir do 

olhar externo.   

Por essa lógica, a tese indica que o fazer científico pode ser um instrumento 

relevante a ser tratado e que o melhor a ser feito no que tange a formação científica é 

apresentar a realidade de um campo em detrimento de uma "maquiagem" social e que 

evoca um mundo estereotipado como a mídia proclama. Evitam-se alguns equívocos e 

fortalecem-se relações, conduzindo alguns caminhos que devem ser parte do processo 

de divulgar para o campo escolar (e o público geral) para a aquisição de um capital 

cultural que tenha como base o conhecimento científico.  

Esses elementos proporcionam um esclarecimento de que apenas abrir as portas 

dos laboratórios das instituições e proporcionar algumas atividades lúdicas não 

conduzem a uma aquisição do capital cultural científico efetivo. Reforça a ideia de um 

reconhecimento de que assim como na escola o saber científico não apresenta um 

sentido, sendo, nada mais do que observação de dados ou um zoológico de palavras.  

É, portanto, importante conduzir uma dupla mudança. Inicialmente, rever os 

objetivos que estão sendo tratados, explicitando os discursos e explorando as relações 

no âmbito da divulgação científica, por outro lado, reconhecer e criar subsídios para a 

transformação e reconhecimento das ações de divulgar como instrumento de aquisição 

do capital político no campo científico.  
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No primeiro caso, observa-se que as atitudes na interação com os agentes do 

campo escolar não deve ser baseado em uma estrutura hierárquica e de alto 

profissionalismo como um jogo interessado, onde aqueles que possuem maior 

intelectualidade estão ali para doar seu tempo ou conduzir a um tipo de saber 

anteriormente ignorado pelo professor da escola de origem e o aluno. As atitudes 

representam o importante tipo de capital cultural científico a ser aprendido 

implicitamente, pois reflete a representatividade de uma parcela do campo científico, 

reforçando a ideia de uma universidade possível de ser adentrada.  

Aspectos do campo científico perpassam também as ações de divulgar e refletem 

um tipo de reconhecimento que não poderá ser suprido em outros espaços sociais. 

Entrar no ambiente de trabalho do cientista, reconhecer os sujeitos e equipamentos que 

faz parte desse campo científico remonta a um tipo aquisição cultural que, dentre todos 

os temas aqui tratados, reflete o mais importante e significativo. Isso, pois conduz a um 

reconhecimento implícito do habitus científico associado à linguagem e aos modos de 

ser que retrata em saber privilegiado no entendimento do conhecimento científico. 

No que se refere à segunda mudança é necessário criar espaços e reflexões que 

constituam instrumentos de superação dos empecilhos da vontade do campo científico. 

Lutando no jogo social estabelecido se espera que as ações de divulgar não sejam 

atividades paralelas ao trabalho científico, mas parte necessária e refletida da profissão. 

Nesse sentido, trazer colaborações com pesquisadores em ensino de ciências e educação 

podem dar subsídios para o reconhecimento das atividades produzidas por cientistas 

pelo espaço escolar.  

Em conclusão, questiona-se o que a tese, enquanto material indicativo para a 

ação deve ser apresentado ao público. Especialmente, aos cientistas que buscam 

melhorar suas ações de divulgar e que se tem estreita relação com as atividades 

desenvolvidas no trabalho. Considera-se que, a partir dos estudos vinculados a 

sociologia da ciência, dos estudos empíricos e no desenvolvimento de ações como o 

evento investigado, o que se espera ser levado em conta é  o reconhecimento de que os 

diferentes públicos agem de distintos modos, conforme suas trajetórias históricas. Nesse 

sentido, a compreensão do papel da divulgação científica deve ser, em termos mais 

gerais, a de promover a aquisição de conhecimentos científicos que gerem, aos seus 

agentes, tipos de saberes e modos de portar-se, que possam ser configurados enquanto 

científicos, mas que, também, tenham capacidades de ação para outros campos além do 

campo científico.  



 220 

 

Nesse sentido, é importante indicar que o capital cultural científico é um tipo de 

relação que se estabelece ao longo da vida e que a divulgação científica é, contudo, uma 

parte desse processo. Cabe, na aproximação com os espaços de produção da ciência, 

trazer reflexões e questionamentos ao seu público que reflita, em consonância com os 

debates em educação em ciências, o papel da ciência na formação individual e coletiva 

dos sujeitos.  

Assim, a construção dos espaços de possíveis parece estar aberta para novas 

parcerias, para estudos específicos dos públicos (levando em conta os habitus 

individuais e coletivos) e as apresentações que os agentes do campo científico podem 

conduzir para a superação das visões estereotipadas dos cientistas. Pensar, também, se 

uma divulgação científica compromissada com as diferenças sociais, deva, contudo, 

promover ações que ignorem aspectos marcadamente das classes econômicas 

(aprendizagem de outros idiomas, por exemplo) e culturais (manejo da língua culta e a 

desenvoltura do traquejo social). 

Não há receitas, mas há possibilidades de conduzir reflexões e que sejam, na 

tese, essa possibilidade de colocar à baila os problemas e os modos como a sociedade 

atual, complexa e distinta, pode conduzir a novas aproximações, novas criações e novos 

modos de aprender, onde a divulgação científica pode se tornar instrumento 

fundamental desse processo. 

Em suma, esse trabalho procurou compreender discursos, entender os sentidos 

dos discursos, construir reflexões e pontes entre campos, instituir fronteiras como 

coletividade e apontar caminhos para um modo de saber sobre ciência. O processo de 

pesquisa, da reflexão intelectual, da passagem ao amadurecimento das ideias 

possibilitaram indicações que não são receitas a serem seguidas, mas questionamentos a 

serem pensados. Serve como apoio para não temer o caminho a perseguir, serve como 

instrumento de luta no campo, serve como um chamado à reflexão aos cientistas e um 

reconhecimento daqueles que acreditam, pois como aponta Bourdieu (DELSAUT, 

2005):  

Há coisas que eu gostaria de não ter feito, pequenos abusos de poder, 

inabilidades infelizes etc., mas é sobretudo as abstenções que 

lamento, porque geralmente o pior é não fazer nada. 
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