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RESUMO 

Neste artigo buscamos fazer um resgate histórico dos Estudos Culturais da Ciência e 
Educação, tendência que surge no período pós-guerra onde surgem novos paradigmas 
em pesquisa e desenvolvimento educacional mais humanizantes. Para que se tenha uma 
melhor compreensão do tema abordado iniciamos nosso trabalho conceituando estudos 
culturais como os estudos sobre a diversidade dentro de cada cultura e sobre as 
diferentes culturas, sua multiplicidade e complexidade. São, também, estudos orientados 
pela hipótese de que entre as diferentes culturas existem relações de poder e dominação 
que devem ser questionadas. Investigamos um pouco da obra Estudos Culturais da 
Ciência & Educação, que foi analisada no programa de Pós-Graduação do qual fazemos 
parte, e por fim mostramos uma pequena avaliação da importância dessa tendência para 
formação de uma escola mais democrática, cuja principal função é de formar cidadãos 
críticos e conhecedores de sua realidade cultural. Tendência essa que possui uma 
relação de permanentemente diferenciação do paradigma disciplinar das academias, 
chegando a ultrapassar os conceitos de interdisciplinaridade. Ressaltamos que qualquer 
campo de estudos deve dar a devida atenção à relevância dos Estudos Culturais, pois 
contribuirá concretamente na formação científica e cultural de novos educadores para 
orientar suas práticas de pesquisa através do emprego de conceitos e metodologias 
oriundos de diferentes áreas de conhecimentos.  Explicamos o que distingue os Estudos 
Culturais de disciplinas acadêmicas tradicionais e enfatizamos a importância da escola 
para que não perca sua função principal, a de formar homens e mulheres conhecedores da 
sua cultura e transformadores para melhoria de um mundo globalizado. 
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Formação de professores; Sujeito Crítico. 
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INTRODUÇÃO: 

         Ao termino da segunda guerra mundial surgem novos paradigmas em pesquisa e 

desenvolvimento educacional, com tendências mais humanizantes e modelos de 

construção de conhecimentos que passam a levar em consideração a cultura e 

organização da forma de organização social dos povos, antes considerados 
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culturalmente “inferiores” pelo modelo capitalista vigente durante as disputas pela 

hegemonia e dominação mundial. As primeiras publicações surgem na Inglaterra com 

relação aos Estudos Culturais nas obras The Uses of Literacy, de Richard Hoggard, e 

Culture and society, de Raymond williams. Hoggard retoma-se ali os estudos da cultura  

de massa e começa-se a valorização de outras formas culturais além da literatura e dos 

modos nos quais tais formas e práticas produziam sua sociabilidade. 

         Nos anos 60, os Norte Americanos, passam a conceber a cultura como inserida 

num sistema político maior, a hegemonia burguesa, e a se politizar e se ligar aos 

movimentos civis e ao movimento feminista sexistas e raciais. 

        Esses movimentos ampliaram o horizonte de conhecimentos não disciplinares e a 

constituição de tendências científicas na área da educação. No Brasil a partir dos anos 

90 do século passado, alguns Programas de pós-graduação de formação de educadores 

passam a investigar os Estudos Culturais como programa forte na formação de 

conceitos em educação e pesquisa. Em Ciências tem destaque à obra Estudos Culturais 

da Ciência & Educação (WORTMANN, 2001) produzido no interior do grupo de 

estudos em educação e Ciência como Cultura (GEECC) da UFRGS. O campo dos 

Estudos Culturais da Ciência, além de inspirar um conjunto de investigações, no nível 

da Pós-Graduação, tem também ocupado espaços na formação de professores, tanto em 

disciplinas de graduação quanto em cursos de especialização e em atividades de 

extensão universitária da UFRGS: 

 

 Esses estudos abrangem, (...) uma multiplicidade de investigações em 
História, Filosofia, Sociologia, Antropologia, Teoria feministas e 
Crítica literária, que Rouse associa uma as outras, em função do 
destaque que atribuem à cultura na construção ou produção da 
ciência e do conhecimento científico. (ibid: 08) 

 

        Antes e durante o período de guerra movimentos científicos ordenaram-se em 

função de combater alguns movimentos, principalmente os relacionados à libertação de 

colônias européias, africanas e asiáticas, além de movimentos étnicos raciais com forte 

repressão aos semitas e aos homossexuais. Esses movimentos fortalecidos deram inícios 

aos campos não disciplinares de produção de conhecimento e paulatinamente a 

tendências relacionadas ao Estudo neste campo. 

 Nosso contato com esta área de construção de conhecimento ocorreu num 

programa de mestrado no Núcleo Pedagógico de Apoio ao Desenvolvimento Científico 



 

da universidade federal do Pará- NPADC/UFPA- No qual analisamos a obra citada 

anteriormente e  que antes nunca havíamos tido contato com essa tendência, mesmo 

estando no campo da educação de formação de professores. Os Estudos Culturais 

passaram desde então a servir como fonte de orientação para nossas pesquisas e práticas 

educacionais. 

        Nesta obra o campo de Estudos Culturais, cujo movimento tem início nos anos 90 

do século passado é descrito como diversificado inclusive no que diz respeito a suas 

abordagens teóricas. Nas pesquisas e publicações são empregados conceitos e métodos 

oriundos da História, da Filosofia, da Sociologia, da Antropologia, da Teoria Feminista 

e da Crítica Literária tendo as diversas investigações em comum à centralidade da 

cultura. O próprio termo cultura abarcaria um conjunto heterogêneo de objetos de 

estudos tais como práticas sociais, tradições lingüísticas, constituição de identidades, 

entre outros, afirmando que não haveria um marco conceitual e nem uma metodologia 

comum ao campo.  

“A sua origem histórica estaria nos embates entre formulações 
interdisciplinares pós-positivas em História e Filosofia da Ciência e as 
perspectivas sociológicas assumidas a partir do Programa Forte em 
Sociologia do Conhecimento”. (ibid:08). 

        

  Entre o debate desenvolvido pelos autores está a questão relacionada a 

conceituação dos estudos culturais onde os autores primam por não arriscar defini- lo, 

mas fazer uma investigação problematizadora do termo explorando a partir de três 

vertentes a saber:  

                            
  A primeira agrupa todo um conjunto de estudos que passaram a 

entender a ciência como uma atividade predominantemente social, 
concreta, ligada ao mundo da vida (...). A segunda reúne estudos que 
procuram investigar a ciência não em suas determinações 
epistemológicas, mas em suas relações com o devir histórico. (...) a 
terceira veio do que eu costumo chamar “esgotamento do positivismo 
lógico”. (ibid: 29 e 30). Grifo nosso. 

 

        Os Estudos Culturais da Ciência e Educação trazem as possibilidades na educação 

para formamos uma escola mais democrática que leve em consideração os saberes da 

comunidade. A esse respeito várias investigações surgem nos programas de formação de 

educadores, que consideram que esses estudos buscam refletir a diversidade que há 

dentro de cada cultura e sobre as diferentes culturas. Abrangem a multiplicidade e a 

complexidade cultural e são também, estudos orientados pela hipótese de que entre as 



 

diferentes culturas existem relações de poder e dominação que devem ser questionadas e 

problematizadas.  

        Acreditamos que os estudos culturais da ciênc ia podem ser considerados como 

tendência socialmente comprometida com a educação científica, pois se encontram 

situados entre vários campos do conhecimento já estabelecidos, buscam analisar as 

diferentes teorias, rompendo barreiras ideologicamente construídas na história, 

principalmente após a introdução dos conceitos da lógica positivista moderna. Além 

disso, esta tendência possui uma relação de permanentemente diferenciação do 

paradigma disciplinar das academias, chegando a ultrapassar os conceitos de 

interdisciplinaridade. 

                  Silva considera que: 

                               O que distingue os Estudos Culturais de disciplinas acadêmicas 
tradicionais é seu envolvimento explicitamente político. As aná lises 
feitas nos Estudos Culturais não pretendem nunca ser neutras ou 
imparciais. Na crítica que fazem das relações de poder numa situação 
cultural ou social determinada, os Estudos Culturais tomam 
claramente o partido dos grupos em desvantagem nessas relações. Os 
Estudos Culturais pretendem que  suas analises funcionem como 
uma intervenção na vida política e social. (2002:134). Grifo nosso. 

 

        No âmbito da pesquisa consideramos que um aspecto importante no campo dos 

Estudos Culturais da Ciência é a reflexão que intelectualmente e explicitamente se 

integra ao engajamento e às práticas culturais e sociais, para que o sujeito como 

pesquisador possa intervir na realidade pesquisada, alias, percebemos que um dos 

grandes desafios que esta tendência como prática para construção de conhecimentos traz 

é a concepção do sujeito-pesquisador como participante atiço do contexto estudado. 

Desta forma entendemos que os Estudos Culturais se debruçam sobre os fenômenos da 

cultura popular e das classes oprimidas no intuito de rearticular e renegociar posições, 

permitindo que seja exposta uma nova visão da história da humanidade. 

        Outro aspecto que consideramos positivo é a não neutralidade metodológica dos 

Estudos Culturais, pois tais estudos levam em consideração as diversas possibilidades 

de construção de conhecimentos e a relação entre a escola e a sociedade diferente dos 

modelos tradicionais, cuja fragmentação disciplinar implica na formação de conceitos 

técnicos e prontos. Os Estudos Culturais buscam compreender a totalidade e a 

construção permanente de conceitos e métodos. È interessante também citarmos que 

estes estudos preocupam-se com a produção e a distribuição de objetos que envolvem a 



 

Ciência, a Sociedade e a Tecnologia e com as criações ideológicas a que esta tríade nos 

remete na história, articulando estes assuntos a temas ideológicos, que surgem com as 

transformações causadas pelos acontecimentos e pelos movimentos culturais. 

        Uma escola democrática só poderá existir a partir do momento em que sua 

formação considerar a necessidade de va lorização e formação de cidadãos críticos e 

conscientes da sua cultura, cuja visão de homem e de mundo esteja distante da 

manutenção de hegemonias totalizantes e excludentes do mundo capitalista. Para tanto, 

é necessário que sejam questionadas as posições políticas, religiosas e conservadoras, 

que se organizam para massacrar os negros, os brancos, a homossexualidade, e muitas 

outras formas de descriminação que assolam as culturas e as organizações sociais de 

muitos países por não satisfazerem as necessidades do mundo e da política capitalista 

que marginaliza determinadas culturas por julgá- las inferiores. 

        No sentido que os Estudos Culturais da Ciência priorizam os estudos sobre cultura 

popular, homens e mulheres passam a ter melhor concepção do mundo em que vivem 

entendendo o motivo da marginalização de determinadas culturas por outras. 

        É na ação educativa que tem início muitas formas de descriminação, pois alguns 

educadores restringem seus pensamentos e costumes aos ditames das políticas 

conservadoras. Com isso perdemos a capacidade de captar a diversidade do real nas 

representações que elaboramos sobre “nós” próprios, professores e sobre os alunos; a 

família e as comunidades externas a nós. Neste enfoque a escola perde sua função 

principal, a de formar homens e mulheres conhecedores de sua cultura e 

transformadores para melhoria do mundo globalizado. 

       Neste sentido: 

                                    Qualquer política educacional e qualquer programa pedagógico 
que tenham por objetivo formar minimamente sujeitos críticos – 
capazes de compreender as relações entre Ciência e a vida 
humana (seus benefícios, seus riscos, seus jogos políticos e de 
poder) e nelas intervir-, e sujeitos alfabetizados cientificamente – 
capazes de tirar algum prove ito dos avanços do conhecimento 
cientifico e da tecnologia -, terá de incluir em suas agendas os 
aportes que o campo dos Estudos Culturais da ciência tem 
propiciado. (ibid:116) 

 

        È importante ressaltarmos que qualquer campo de estudos que dêem atenção à 

relevância dos estudos culturais principalmente nos programas de formação de 

Professores tanto ao nível de graduação, quanto de pós-graduação, contribuirá 

concretamente na formação científica e cultural de novos educadores, alem de investir 



 

na transformação de muitos outros educadores que ainda orientam suas práticas de 

pesquisa conforme o modelo positivista de construção de conhecimentos, pois ao longo 

da obra analisada observamos claramente a riqueza de conhecimentos produzidos pelo 

exame de novos objetos, através do emprego de conceitos e metodologias oriundos de 

diferentes áreas de conhecimentos ou de novos conceitos em metodologias. (ibid). 

 

       Para finalizar esse artigo ressaltamos que é necessário entender que, o século XXI 

chamado também de século das transformações deve ter programas de formação 

docente com tendências socialmente comprometidas com ideais de progresso humano, 

de paz, de justiça e solidariedade; a palavra de ordem é valorizar, respeitar reconhecer e 

estimular alunos e professores, em cada espaço de aula, em cada escola, em cada 

comunidade, em cada país e em cada momento do ato educativo. 
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