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REFERÊNCIAS

Análise quanti-qualitativa dos pesquisadores de destaque no

campo da educação, a qual desenvolve-se com base em

pesquisas aprovadas em 2011 e 2014 pelos editais de ciências

humanas e sociais do CNPq. Sujeitos que recebiam bolsa de

produtividade do CNPq na categoria 1ª na área de educação e que

liderassem grupos de pesquisa registrado no Diretório Geral de

Grupos de Pesquisa do CNPq com, no mínimo, dez anos de

existência. Buscamos indicadores empíricos para o referencial

teórico, a Sociologia Crítica bourdiesiana, para a análise final.

Nosso referencial é a

Sociologia Crítica

Bourdiesiena. O estudo é a

partir dos seguintes

conceitos:

METODOLOGIA

O foco das instituições acadêmica em pesquisa, o estímulo à

mobilidade dos docentes e as políticas de produção e de avaliação

acadêmica ocasionam o fenômeno da formação de redes e de

grupos de investigação. Essa pesquisa procura mapear uma

amostra desse universo, que é a do campo - no sentido

bourdiesiano - da educação. O foco da investigação são os

pesquisadores 1A da área de Educação no Brasil, a partir de

análise de entrevistas categorizadas através de filtros no software

NVivo. Queremos estudar a rede a partir das disposições de seus

atratores (DARRIBA, 2005), ao invés de realizar estudo quanti.

LISTA DE DISPOSIÇÕES
D1: desassociar capital acumulado com a memória consciente - estar

engajado em muitas atividades simultâneas de pesquisa a ponto de as esquecer

(o lattes registra, nesse caso).

D2: capacidade de conciliar pesquisa e circulação em espaços não-

acadêmicos (reconversão do capital) - estar em vários campos (acadêmicos

e não acadêmicos).

D3: capital simbólico anterior acumulado para aproveitar o “acaso” –

possuir capital cultural acumulado para aproveitar oportunidades (cargos, cursos

ou publicações)

D4: capacidade de acumular capital social para intermediações –

capacidade de lapdar relações para intermediação para outros capitais (bolsas,

produções, etc)

D5: auto-afirmação para produzir junto a estrangeiros - embora não seja

uma relação simétrica, produzir diretamente com pesquisadores europeus e

americanos.

D6: percepção dos assuntos mais relevantes socialmente no momento -

capacidade de perceber o contexto político e de formular pesquisas que

respondam a ele de alguma maneira.

D7: desenraizamento geográfico - ser desenraizado. Precisa poder circular por

muitos países e localidades.

D8: projetos voltados para o emancipacionismo – voltar esforço para

emancipacionismo, buscando melhorar acesso à escola ou melhora de

processos.

D9: percepção do ludus - conseguir perceber como o campo opera e apela

para mecanismos que garantam o aumento de seu capital.

ANÁLISE: DINÂMICA DO CAMPO
O campo da educação possui capitais bem específicos: circulação em outras áreas,
percepção específica da pesquisa como aliada à prática e a capacidade de produzir com
estrangeiros. Isso significa que o campo exige esses capitais sejam obtidos através de
disposições voltadas para isso. Na medida em que o pesquisador adota práticas que
confluem para esses capitais, ele consegue responder às demandas do campo e
consegue se colocar em posições de dominância. Isso vai se refletir no desejo de outros
pesquisadores dele se aproximar e de formar redes. Assim, a rede acaba se
configurando e reconfigurando em função das relações pessoais (que depois se tornam
epistêmicas) desses pesquisadores, visto que pesquisadores do polo dominado buscam
a associação para se inserir e outros dominantes o buscam para aumentar ainda mais o
seu capital.
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A modernidade trouxe a diferenciação dos campos de atividade humana. Dentro de cada
campo há uma distribuição desigual de capital. Os agentes precisam se adaptar as
exigências do campo para consegui-lo e colocaram-se numa posição de destaque
(BOURDIEU, 2012). Quando nos referimos a disposições adquiridas por dominantes no
campo, estamos nos referindo ao campo em si, porque estamos tornando visíveis as suas
exigências. Elaboramos 4 indicadores para encontrar as disposições: parcerias,
abrangência de eventos citados, temáticas centrais e dificuldades no ramo da pesquisa.


