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A PESQUISA EM EDUCAÇÃO:  

SIGNIFICADOS, CONTRADIÇÕES E INTENÇÕES DO 

«OBJETO A SER CONHECIDO» 

 

IInnttrroodduuççããoo::  aa  eessssêênncciiaa  ee  aa  nnaattuurreezzaa  ddoo  pprroobblleemmaa  

A preocupação com a pesquisa tem orientado, de modo geral, nossa investigação 

no campo da educação. Nesta trajetória de investigação, começamos buscando o 

significado do método científico – entendido como condição fundamental para a busca do 

conhecimento do real – e sua recepção nas ciências sociais. Logo, em um segundo 

momento, voltamos nossas atenções para a presença do método científico na pesquisa em 

educação, propriamente dita – ou seja, interessou-nos questionar a recepção do método 

científico, particularmente dos métodos qualitativos, na investigação educativa. 

Isto implicou, inicialmente, uma discussão sobre os métodos de investigação, sua 

natureza, constituição e aplicabilidade; mas, buscando refletir igualmente sobre a relação 

estabelecida pelos pesquisadores em educação com o método, fomos conduzidas a 

verificar como a literatura sobre pesquisa em educação e, em particular, os manuais 

técnicos de pesquisa vinham concebendo os diferentes elementos do processo 

investigativo. Ao longo desse trabalho, ficou claro que as disposições relativas ao método 

estavam diretamente ligadas à própria concepção sobre a teoria. 

Dedicamo-nos, assim, a investigar aquilo que denominamos o lugar da teoria na 

prática da pesquisa em educação. Para tanto, submetemos a literatura sobre pesquisa 

existente nas bibliotecas de quatro Universidades da Cidade do Rio de Janeiro e disponível 

aos alunos e professores das Faculdades de Pedagogia ou Educação a uma análise que 

tinha como questão central a definição das concepções de teoria que orientavam estes 

manuais, tanto quanto do papel por eles reservado ao conhecimento teórico no processo 

de investigação. Essas análises levaram-nos a concluir que, de forma bastante corrente e 

razoavelmente inequívoca a teoria é objeto, no campo da pesquisa em educação, de três 

tipos de tratamento em nosso entender igualmente insatisfatórios e que poderiam ser 

assim sintetizados:  

(1) apresenta-se a teoria como um conhecimento abstrato e formal, cujas relações 

com a prática são extremamente tênues e superficiais: é evidente que, sob essas bases, a 

teoria transforma-se num corpo estranho à própria dinâmica de investigação, com funções 

meramente ornamentais;  

(2) associa-se quase sistematicamente a teoria ao resultado final de um processo 

de investigação, confundindo-a com a atividade prescritiva ou com diferentes formas de 

juízo de valor; 

(3) atribui-se à teoria o sentido de um quadro teórico do qual se espera que 

espelhe de forma absolutamente transparente os particularismos que compõem a realidade 

empírica do pesquisador – enrijecendo a tal ponto a representação do real que, assim 
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enquadrado, desnaturado e imobilizado, ele acaba impedido de manifestar-se e de realizar 

a crítica aos limites estabelecidos pela construção teórica. 

Assim, o tratamento concedido ao conhecimento teórico ajuda o ocultar o sentido 

que recebeu na longa história do pensamento ocidental como construção racional, cujas 

exigências definidoras, de abstração, sistematização, formalização e generalização estão 

sempre a serviço da análise do real. Para essa história, a teoria se apresenta como o 

esforço do pensamento para organizar a realidade, tornando-a inteligível, mas, ao mesmo 

tempo, desfazendo as representações espontâneas em que essa realidade aparece como 

simples, linear, estática, inteiramente determinável. Porque a realidade é complexa, 

dinâmica, em movimento, jamais há, entre a teoria e o real, uma relação de simples 

espelhamento – eis o que os manuais estudados estão longe de expressar, para prejuízo 

da formação do pesquisador em educação. 

Havendo, pois, refletido sobre o método e sobre o lugar da teoria, voltamo-nos, 

em um momento posterior, para a formação do sujeito cognoscente, constituinte 

fundamental do processo de investigação, sobretudo em educação. Pareceu relevante, 

naquele momento de nosso percurso, investigar as exigências atribuídas ao sujeito do 

conhecimento, na produção do conhecimento científico em educação. Tomaram-se ainda 

aqui como base os manuais que servem à formação do pesquisador em educação. Tais 

análises vêm demonstrando que às concepções já estudadas corresponde uma 

representação do sujeito como, antes de mais nada, pura racionalidade – ser dotado de 

razão objetiva, lógica, linear que chega ao real por via de uma lógica formal. Em outras 

palavras, a neutralização da efetividade da teoria, de seu poder de fornecer inteligibilidade 

ao real tem como correlato um sujeito que se apresenta, ele também, como inteiramente 

determinado, ele também extraído e estranhado de sua própria existência, da experiência 

concreta e cotidiana da realidade. Nesse contexto, não é surpreendente que se 

multipliquem as iniciativas que, em seu esforço por romper com essa rígida representação 

da ciência, acabem por situar o real nos limites da razão. 

Pretendendo prosseguir no caminho empreendido, parece-nos necessário debruçar-

nos, agora, sobre a outra face (a rigor, inseparável) que assume o sujeito na pesquisa 

educacional: a de objeto de investigação. Pretende-se, assim, investigar a realidade 

apreendida pela racionalidade pedagógica como objeto do conhecimento científico em 

educação. Certamente, as temáticas da teoria e do sujeito, desenvolvidas nos projetos 

anteriores, não foram esgotadas em sua plenitude; no entanto, a interrogação sobre o 

objeto, longe de significar seu abandono, se apresenta como possibilidade de inseri-las em 

um ciclo investigativo. Nesse ciclo investigativo, teoria, sujeito e objeto se apresentam 

como momentos indissociáveis de uma mesma questão: o significado epistemológico 

atribuído pela literatura destinada à formação de pesquisadores ao processo investigativo e 

a cada um de seus constituintes.  
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EEssttaaddoo  aattuuaall  ddee  ccoonnhheecciimmeennttoo  ssoobbrree  oo  pprroobblleemmaa  

Pensar a questão do objeto do conhecimento implica não só colocar a realidade no 

centro dos debates, mas, inevitavelmente, refletir sobre o sujeito do conhecimento. 

Independente das concepções ontológicas, gnosiológicas e epistemológicas que sustentam 

a forma de compreensão do sujeito e do objeto de conhecimento na prática da 

investigação, eles existem imbricadamente, e estão em permanente interação. Isto 

significa que é impossível analisar o sentido de um destes constituintes do processo de 

conhecimento sem o exame do outro ângulo constituinte da atividade cognoscitiva.  

 Filosoficamente, o século XX pode ser compreendido como um período da história 

da humanidade dominado por um debate que significou a definição de um novo marco 

para o entendimento do homem e suas ações: o debate sobre a subjetividade – que 

trouxe, indissociavelmente, um posicionamento acerca do real na medida em que, ao 

demarcar as possibilidades e os limites do sujeito, este debate definiu um projeto de 

realidade quando determinou as possibilidades e os limites do objeto. 

 A discussão filosófica contemporânea envolve dois empreendimentos sociais 

divergentes: de um lado, o projeto de modernidade assumido por uma nova ordem social, 

produzido e consolidado no processo de rompimento e superação da sociedade hereditária; 

de outro lado, as interrogações e as possibilidades pós-modernas apresentadas à 

sociedade, preparadas a partir da crítica ao modelo moderno de sociedade.  No entanto, 

modernidade e pós-modernidade não são apenas alternativas que se apresentam à 

sociedade no plano das idéias, culturas e práticas: são, também, projetos históricos, 

sociais e políticos.   

Tratada como alternativa histórica de emancipação do homem pela razão, a 

modernidade argumentava que a libertação humana se concretizaria a partir da afirmação 

do sujeito frente à soberania do real: oferecendo-se como oposição ao projeto moderno, a 

pós-modernidade nega a potencialidade emancipatória da razão e busca resgatar a 

subjetividade, pela afirmação das diferentes e «pequenas» dimensões da existência 

humana e, ao mesmo tempo, pela proposição dos diferentes e «pequenos» fatos da vida 

no mundo. 

Tendo, portanto, como ponto de referência o homem e sua realidade, o debate 

modernidade e pós-modernidade se transforma, em última instância, no debate sobre a 

constituição e a existência de determinados modelos de subjetividade e objetividade.  

A Modernidade, segundo Delacampagne (1997), foi um projeto que teve um início 

promissor1, dando sérios motivos de otimismo a uma Europa então no auge do seu poder2. 

Esse otimismo foi amplamente sustentado tanto pelo grande avanço do projeto político e 

do processo de modernização da sociedade pós-revolucionária como também pela 

construção e vitória do sujeito racional na definição de uma nova era. Construção e vitória, 

especialmente possíveis, pela racionalidade científica que permitiu o homem não só 

compreender a Natureza, mas, muito mais do que isto, possibilitou o domínio do mundo. 

                                                           
1 Id ibid., 11. 



 4 

Nesta nova relação do homem com o real – relação de domínio racional dos «segredos» do 

real e, conseqüentemente, domínio material do mundo – não só o sujeito tem uma nova 

configuração, bem como o real assume outro formato.  

Um dos aspectos filosóficos que caracteriza o momento de constituição da 

modernidade é o nascimento de uma forma muito particular de o homem se relacionar 

com o real: o conhecimento científico. Neste mesmo processo de constituição de uma nova 

forma de interação homem-mundo nasceu o sujeito, em particular, o indivíduo, cuja 

racionalidade lhe garantiu a ocupação de um lugar central no mundo, o lugar de 

dominação do real.  Isso significa dizer que a razão se apresenta como um instrumento de 

definição do lugar do homem no universo na medida em que o torna capaz de se apropriar 

do mundo.  A importância de tal instrumento – a razão – para consolidação do projeto de 

sociedade que se instituiu a partir da negação do modelo anterior de organização do 

mundo social levou à crença na superioridade da natureza humana. Por outro lado, o 

nascimento do sujeito racional acarretou a mudança do lugar que a realidade passou a 

ocupar no movimento de definição da existência humana. 

A concepção de conhecimento definida na modernidade determinou a existência, 

no processo cognitivo, do sujeito – racionalidade – que conhece e do objeto – realidade – 

que se «dá» a conhecer. No processo, há um pressuposto da superioridade natural do 

homem sobre o real, superioridade do sujeito cognoscente sobre o objeto a ser conhecido, 

formato que delineou o modelo de conhecimento do mundo. A crença na relação de 

superioridade era sustentada pela afirmação da racionalidade como atributo humano que 

instrumentaliza o sujeito para o domínio e o controle das mais diferentes práticas 

humanas, seja no nível do mundo natural e exato, seja no nível das relações sociais e 

humanas. 

Porém, da consolidação da mentalidade lógica, caminhou-se para um modelo mais 

subjetivo, no qual o fenômeno é possível pela existência de uma consciência autônoma, 

fechada em torno dela mesma, isto é, consciência entendida como possibilidade do real. 

Esse modelo afirma que o real precisa do sujeito, o sujeito transcende o mundo real. A 

existência do real é  possibilidade do sujeito. Sem o sujeito, não existe o mundo, uma vez 

que o mundo é o mundo do homem, ser dotado não só de consciência, mas, 

principalmente dotado de intencionalidade – momento do desejo, da consolidação da 

condição de sujeito do novo mundo. A afirmação da dimensão consciente e intencional do 

sujeito relativiza a unicidade da razão como instrumento de explicação do real. A 

realidade, o mundo «dado» passa a depender de uma consciência para se tornar 

fenômeno. A experiência da consciência que é sempre intencional na medida em que não 

existe consciência do nada, mas a consciência de algo3, transforma o ato de conhecimento 

em ação de uma subjetividade não mais sobre o real, mas sobre o fenômeno, trocando o 

caminho da lógica pelo movimento de volta às próprias coisas - em outras palavras, aos 

fenômenos4.  

                                                                                                                                                                      
2 Id ibid. 
3 Delacampagne, C., 1997:31. 
4 Delacampagne, C., 1997:31. 
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Afirma-se, dessa forma, uma íntima associação entre razão e intencionalidade: a 

razão possui efetividade, o que abre novas possibilidades para o sujeito; e afirma-se, 

paralelamente, a positividade da estrutura que sustenta o real – alicerce da existência 

individual e social do homem e de suas ações. Porém, aos poucos, a exacerbação dessa 

posição produz o efeito contrário: prisioneiro de um saber que ele próprio construiu e 

transformou em dogma, o sujeito pára de desejar, atribui à realidade uma base estrutural 

que é imanente, anterior, que já está inteiramente determinada e que passa a definir o 

homem e o mundo. 

Assim, em um determinado momento da história do conhecimento, a marca da 

subjetividade intencional, isto é, a experiência da consciência dotada de intenção em 

direção a um determinado objeto é criticada pela impossibilidade de chegar a um 

conhecimento que possa identificar, explicitar e descrever as regras e princípios que 

definem o real. Com base no argumento filosófico de que o real é formado por um 

conjunto de regras e normas, independentes do sujeito, que se articulam entre si e que 

compõem um todo estrutural, capaz de servir de apoio à realidade aparente, a idéia de 

subjetividade, presente nas concepções de conhecimento que o entendem como uma 

relação intencional entre a consciência e o fenômeno, é profundamente criticada. 

Em um outro momento do debate sobre o processo de conhecimento do real – 

marcado por uma outra configuração histórica – o sujeito e o objeto do conhecimento 

reaparecem não mais marcados por uma consciência individual de um real desenraizado, 

no qual o real existe como real de uma consciência, mas definidos pela materialidade das 

relações econômicas que transforma a existência do sujeito e do objeto do conhecimento. 

Esta transformação entende o sujeito do conhecimento como um sujeito histórico, cuja 

consciência é uma consciência política e o real é as lutas de classes, no seio das quais o 

sujeito se concretiza e o real assume uma materialidade. Nessa forma de entender a 

existência, a ação de conhecer é realizada por um sujeito que sofre, em uma primeira 

instância, determinações econômicas, mascaradas pelas práticas ideológicas e culturais. 

Por sua vez, este sujeito se volta para um real que, também, é concreto, também é dotado 

de uma historicidade material. 

Entretanto, essas diferentes formas históricas de interpretar o conhecimento, que 

entendeu o sujeito a partir das potencialidades de uma racionalidade emancipatória ou 

dogmática que lhe garantia o domínio do real/objeto, sofreu abalos profundos. 

Contraditoriamente, desde o nascimento da modernidade, definida como um momento 

específico da existência de um determinado modelo de sociedade que valoriza a razão 

como qualidade humana imanente, o antropocentrismo em que ela se baseava foi posto 

em questão. E, ironicamente, coube a um dos produtos da atividade racional essa tarefa: a 

ciência. E, de fato, diferentes teorias e descobertas científicas deslocaram o homem do 

centro do universo, e, ao fazer este descentramento, relativizaram sua supremacia sobre a 

natureza e sobre o mundo: a revolução operada pelas teorias evolucionistas, pela 

descoberta do inconsciente, pela «descoberta» da determinação econômica da realidade 

social, para citar apenas algumas, abalaram definitivamente as crenças na superioridade 
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natural do ser humano e nas possibilidades racionais de controle sobre os homens e sobre 

o mundo, em todas as suas dimensões.   

A fragilidade dos argumentos explicativos e compreensivos dessa forma de 

entender o conhecimento, que recorre às macro estruturas econômicas, ideológicas e 

culturais para apreender a dinâmica do real cotidiano, imediato, pragmático vai dar origem 

a novas referências epistemológicas. Frente ao desmonte da autoridade humana no mundo 

das coisas, e incapaz de compreender a imprecisão da experiência da humanidade, o 

sujeito não é mais representação de uma razão lógica e o real não é mais o que existe fora 

do sujeito. Esse (novo) sujeito é constituído, essencialmente, por uma nova razão, 

descentrada, evolutiva e inconsciente. Dotado de uma consciência mas significado por um 

inconsciente, descentrado, esse (novo) sujeito fala e usa a linguagem como possibilidade 

de dar forma ao real. O (novo) sujeito é um sujeito de linguagem. Essa se constitui no 

elemento de criação, formalização e, conseqüentemente, de legitimação do real, do 

mundo, do homem como sujeito. E o real, no momento do sujeito de linguagem, é 

marcado pela subjetividade que o constitui a partir do discurso, da palavra, da linguagem. 

O poder do sujeito sobre o objeto se tornou mais definitivo na medida em que o real, o 

objeto precisa ser nomeado por uma racionalidade definitivamente marcada pela 

existência do inconsciente e das determinações econômicas para ser significado. 

Essa trajetória – da afirmação da supremacia da consciência à negação da 

centralidade do homem no universo vai caracterizar de forma definitiva a atividade 

cognoscente. Todo o percurso marca de forma bastante evidente a constituição do 

processo de conhecimento do mundo: do sujeito racional e do objeto sensível à 

subjetividade múltipla e ao objeto constituído.  

Essa nova possibilidade de falar do real, especialmente do real humano, busca, nas 

relações intersubjetivas que se consolidam no cotidiano do homem, elementos que 

permitem uma compreensão da existência. O exame do processo de constituição da 

condição de sujeito e de objeto apresenta os elementos fundantes de uma nova forma de 

conceber o processo de conhecimento do real, isto é, o processo de interação sujeito-real 

– as micro-estruturas sociais onde se organizam as relações constituintes das 

subjetividades. 

O caminho epistemológico que parte do sujeito racional e do objeto sensível e 

chega às subjetividades plurais, multifacetadas – condição humana que traz, em si, 

características de cultura, raça, sexo, religião, cor, idade e educação, enfim, condição 

humana que compreende marcas culturais indicadoras de uma identidade e, não mais 

características definidas por um nascimento – e ao objeto constituído – real definido pela 

sua condição de cotidianidade e por sua existência pragmática – significa uma mudança 

radical na forma contemporânea de entender o conhecimento. Mudança que destaca, de 

modo privilegiado, a questão da subjetividade e da objetividade, traduzindo-se na negação 

da relação em termos de um sujeito racional e um objeto sensível e na afirmação de um 

“sujeito em relação” e um real cotidiano. 
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 Tal argumento – a subjetividade e a objetividade em existências constituídas nas 

interações sociais – é fundamental na reflexão epistemológica atual na medida em que 

transforma o significado e a prática da atividade cognitiva contemporânea. Nesta 

trajetória, que parte do nascimento do sujeito racional e chega à constituição das 

subjetividades, que parte do centramento no real sensível e chega à alternativa 

pragmática de concepção do real, o conhecimento deixa de ser um conhecimento objetivo, 

exato, universal, elaborado por um sujeito racional sobre um objeto sensível e passa a ser 

um conhecimento consolidado no conjunto das relações intersubjetivas, impreciso, local e, 

portanto, marcado por sujeitos multifacetados, relações cotidianas e realidade prática. 

Em toda esta discussão que envolve sujeito e objeto de conhecimento, algumas 

considerações, que não recorrem à denúncia da razão emancipatória e à proposição da 

pragmaticidade do objeto e abandonam o debate sobre a superioridade da razão e a 

gratuidade do real, situando este debate em uma ontologia e gnosiologia históricas, vão 

entender esta relação sujeito-objeto como uma relação de construção téorica-

metodológica do objeto. O sujeito cognoscente, em seu processo de interrogação, em 

relação com o objeto, vai «construindo», um significado não só para o real, para o objeto 

bem como um sentido para si, para o sujeito cognoscente.  

Este entendimento de que o objeto cognoscível é «construído» na sua relação com 

o sujeito cognoscente está firmado na concepção histórica de mundo, de homem, de 

realidade e de conhecimento. Concepção que, a partir das considerações de Karl Marx 

sobre o método da economia política, tem sido apresentada, entre outros, por Hugo 

Zemelman (1992) e Miriam Limoeiro Cardoso (s/d, 1976) nas suas discussões sobre o 

processo de conhecimento da realidade social. 

Essa concepção sustenta que o real, (...) o concreto é concreto por ser a síntese de 

múltiplas determinações, logo, unidade da diversidade(...)5. Essa afirmação permite inferir 

que a realidade não é simples e não está «dada». Ela é uma construção humana possível 

no contexto de condições históricas construídas a partir de interesses e compromissos 

assumidos pelos homens ao longo da história de relações sociais definidas.  

Partindo do princípio que a realidade humana é uma construção histórica, 

identificamos uma concepção epistemológica proposta na reflexão de Zemelman (1992) e 

Cardoso (s/d, 1976) que entende o fenômeno científico como uma construção 

epistemológica possível pela reflexão teórica, por um ato de pensamento e razão, e pelo 

empreendimento de aproximação do real, isto é, pelo método de investigação. Nesse 

processo, existe uma relação profunda envolvendo sujeito-objeto-método de investigação: 

o objeto orienta a escolha e a definição do método de investigação ao mesmo tempo em 

que o método de investigação contribui, a partir das definições do pensamento teórico, no 

sentido de «desvendar» o real, ou, como entendido nas epistemologias críticas, contribui 

no sentido de «construção» do real, do objeto. 

                                                           

5
 Marx, K., 1976: 229 
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Portanto, o trajeto escolhido pelo pensamento e desenvolvido na ação 

investigativa, propriamente dita, contribui para a construção epistemológica do real. A 

aceitação da competência constitutiva do conhecimento teórico, do pensamento e dos 

métodos científicos muda o estatuto do conhecimento científico, de descoberta, de 

desvendamento para o de «construção», «criação», «produção» do real.  «Criação», 

«produção» e «construção» possíveis pela racionalidade, que se fazem com a teoria – 

reflexão teórica – com o método e com o próprio real. 

Essa se constitui em uma possibilidade de entendimento do processo de 

conhecimento, de representação da relação sujeito-objeto. As diferentes formas de definir 

as relações entre sujeito cognoscente e a realidade sugerem que estas relações não estão 

«dadas», tanto quanto as definições não estão ao abrigo de dúvidas, discussões e 

questões, mas exigem um investimento investigativo e reflexivo que, a partir da reunião 

de diferentes concepções de real/objeto, possa elucidar os significados que o ensino e a 

aprendizagem do ofício de pesquisador atribuem ao fenômeno educativo na qualidade de 

objeto de investigação. 

Toda nossa reflexão partiu do entendimento e da afirmação anterior que, no campo 

do conhecimento educativo e das ciências humanas e sociais, o objeto de investigação se 

confunde inteiramente com o sujeito e é «envolvido» pelo método de investigação. 

Considerando, portanto, esse entendimento, e tendo como horizonte de interrogação a 

pesquisa em educação, algumas questões se colocam como norteadoras de uma reflexão 

sobre o processo de produção do conhecimento no campo da educação: em que medida 

essa identidade é levada em conta, é problematizada no interior da literatura que serve de 

base à atividade formativa? Qual é ou quais são os discursos sobre o objeto da 

investigação científica que sustentam os procedimentos e as técnicas investigativas, o que 

eles revelam e o que eles ocultam da dupla condição em que o humano se apresenta no 

processo da investigação? 

OObbjjeettiivvoo  pprriinncciippaall  

Os processos de investigação, como toda ação humana, trazem subentendidos 

múltiplos pressupostos – sentidos que, tomados como pontos de partida, tendem a 

permanecer inquestionados. Por um lado, estes pressupostos se apresentam como a 

própria condição de possibilidade da ação, prática ou teórica; por outro, contudo, toda 

reflexão permanece superficial se não se estabelece, igualmente, como crítica de suas 

próprias bases de sustentação. No caso específico do trabalho de pesquisa em educação, 

no entanto, é bastante corrente a idéia de que, não podendo ser exaustiva e radicalmente 

criticados, esses pressupostos que permitem a atividade de compreensão do real não 

devem estar sujeitos a questionamentos, ou não necessitam de explicitação. São tomados, 

assim, como «definições» acabadas, já inteiramente consolidadas, que obedecem a 

formulações canonicamente definidas pelo processo moderno de produção do 

conhecimento científico. 

Partindo deste entendimento, os investimentos elucidativos sobre a prática de 

pesquisa acabam por se restringir à «escolha» a ser realizada, no interior de um cardápio 
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pronto de opções, por uma forma de conceber o objeto, o quadro teórico, a metodologia. 

Entretanto, a escolha das teorias, das definições de sujeito, dos métodos de investigação, 

das delimitações do objeto acaba por envolver a adoção acrítica de concepções 

ontológicas, gnosiológicas e epistemológicas que os acompanham e no seio das quais 

foram elaborados. 

Desfazer a «gratuidade» dos sentidos das ações, dos procedimentos e dos 

discursos implica, assim, a exigência de elucidar os significados não-explicitados que 

definem, de fato, as ações, os procedimentos e os discursos.  

Assim, o objetivo principal desta investigação é identificar e examinar a concepção 

ou as concepções de objeto de conhecimento explicitadas nos manuais adotados no 

processo de formação do ofício de pesquisador, desvelando seus pressupostos e 

submetendo-os à crítica. 

A opção pela investigação desses aspectos traduz a nossa preocupação em manter 

vivas, no seio da discussão e prática da pesquisa em educação, questões que envolvem 

conceitos, argumentos e idéias que contribuem no sentido de fornecer elementos para 

uma compreensão crítica do ato de produção do conhecimento em educação.  

UUmmaa  ssíínntteessee  ddaa  mmeettooddoollooggiiaa  

Trata-se de uma pesquisa teórica. A metodologia de investigação do tema proposto 

consiste na análise da bibliografia, cujo procedimento incide, exclusivamente, no exame da 

literatura. A discussão das questões do homem, da sociedade, do real e do conhecimento, 

será realizada considerando aspectos teóricos-conceituais da análise histórico-crítica da 

realidade social.  

No que diz respeito à produção do conhecimento, em um levantamento 

bibliográfico preliminar, pode-se identificar as contribuições do pensamento de Gaston 

Bachelard, nas seguintes obras: O novo espírito científico. Rio de Janeiro: Tempo 

Brasileiro, 1985; Ensaio sobre o conhecimento aproximado. Rio Janeiro: Contraponto, 

2004; A epistemologia.  Lisboa: Edições 70, 1971 e A formação do espírito científico. Rio 

Janeiro: Contraponto, 2001. 

Os trabalhos da Profa. Míriam Limoeiro Cardoso –  La construcción de 

conocimientos, “O mito do método”, trabalho publicado no Boletim Carioca de Geografia; 

Ideologia do desenvolvimento. Brasil: JK - JQ. especialmente a discussão apresentada na 

introdução geral e nas considerações metodológicas, onde é analisada a produção teórica 

do conhecimento sobre o real e no trabalho “Para uma leitura do método em Karl Marx. 

Anotações sobre a „Introdução´ de 1857”, uma publicação dos Cadernos do ICHF/UFF, 

ICHF – também foram selecionados pois apresentam argumentos rigorosamente 

elaborados, para uma reflexão crítica sobre a produção do conhecimento. 

Nessa relação inicial, destaca-se, ainda, os trabalhos de Hugo Zemelmann. Em 

particular, a obra Los horizontes de la razón. Uso crítico de la teoría, em dois volumes, 

volume I. Dialéctica y apropiación del presente. Las funciones de la totalidad e volume II 
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História y necesidad de utopía, que aprofunda uma discussão epistemológica a partir dos 

referenciais do pensamento histórico-crítico 

Com os fundamentos da análise crítico-social e das discussões sobre o processo 

investigativo, os manuais de formação do ofício de pesquisador serão analisados. Portanto, 

o material bibliográfico de referência será buscado na produção bibliográfica sobre o 

significado da sociedade e da produção de conhecimento bem como sobre o ato de 

pesquisar nas ciências sociais e na educação.  

A investigação do significado de conceitos e de idéias exige a consideração de 

diferentes discursos sistematizados e elaborados sobre as várias possibilidades de 

significar conceitos e idéias. Ao se indicar a pesquisa bibliográfica como um procedimento 

metodológico, é preciso considerar que todo o trabalho de exame, análise, síntese do 

pensamento elaborado e sistematizado tem, por natureza, uma preocupação com a 

exigência de revisão da literatura e de definição de um quadro teórico que acompanha o 

desenvolvimento de diferentes metodologias de pesquisa. Entretanto, quando a opção 

metodológica é por uma pesquisa bibliográfica, o trabalho de investigação traz implícita 

uma preocupação diferente com a literatura: supõe um «mergulho» nos diferentes 

discursos sistematizados e elaborados com o objetivo de abranger os seus significados e se 

aproximar dos sentidos do mundo, do homem e de suas práticas sociais.  

São previstas para o desenvolvimento do projeto as seguintes atividades: 

* levantamento da bibliografia filosófica e levantamento da bibliografia sobre pesquisa; 

* exame e análise da bibliografia; 

* identificação e sistematização das categorias relacionadas à questão investigada; 

* análise e estabelecimento de relações entre os conteúdos discutidos; 

* síntese dos conteúdos analisados; 

* elaboração preliminar do relatório da pesquisa; 

* discussão e revisão do relatório preliminar 

* relatório final 

* apresentação dos resultados parciais e finais da pesquisa em encontros científicos da 

área para discussão pela comunidade acadêmica; 

 No entanto, sabemos que a dinâmica da pesquisa, por certo, exigirá 

reajustamentos em várias dessas atividades, ampliando-as ou levando à inclusão de 

atividades complementares difíceis de serem visualizadas nesta fase de concepção do 

projeto. 

Com relação à viabilidade de execução no contexto institucional, entendemos que 

esse tipo de pesquisa tem condições de execução no Programa de Pós-graduação em 

Educação, da Faculdade de Educação, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, não só 

pela metodologia de investigação, definida como sendo a análise da literatura que trata de 

aspectos fundamentais à compreensão da questão do objeto do conhecimento nas ciências 

do homem bem como pelas condições institucionais, aqui, destacadas: 
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* o grupo envolvido com a pesquisa conta, no momento, com a participação de uma 

professora com doutorado, dois doutorandos, quatro mestres, uma mestranda, um 

graduado e duas alunas de iniciação científica; 

* o grupo deverá ser ampliado com a participação de alunos de IC, Mestrado e 

Doutorado; 

* o Programa de Pós-graduação possui a Linha de Pesquisa Educação, Conhecimento e 

Filosofia que inclui o estudo das questões relativas ao processo de produção do 

conhecimento em educação; 

* nesta linha de pesquisa, o projeto proposto se insere no Grupo de Pesquisa (GRPesq)  

denominado Filosofia da Educação . 

* este GRPesq tem contado nos últimos anos com auxílio financeiro do CNPq e da 

FAPERJ, possibilitando a criação e consolidação de um ambiente de pesquisa equipado 

com computadores, multimídia e uma pequena biblioteca.  

* a bibliografia de referência e de análise encontra-se disponível e de fácil acesso. 

**   a existência de uma infraestrutura institucional em permanente processo de 

atualização: biblioteca, computadores, impressoras, acesso à internet, material de 

consumo etc.  

RReessuullttaaddooss  eessppeerraaddooss  

Do trabalho de investigação são esperados os seguintes resultados teóricos: 

* produção de um levantamento das diferentes formas de conceber a «ciência» e a 

pesquisa; 

* mapeamento das concepções filosóficas de «educação» e de objeto de conhecimento; 

* organização e sistematização dos argumentos que sustentam que o «objeto» do 

conhecimento científico é um «objeto» construído teórica e metodologicamente, 

destacando o significado dessa construção quando esse «objeto» é a ação educativa; 

* identificação da concepção de conhecimento que serve de apoio epistemológico à idéia 

de construção teórica e metodológica do «objeto»; 

* introdução das idéias que discutem a relação «ciência» e «ação humana», com ênfase 

na ação educativa;  

* apresentação de argumentos que ressaltem a importância da discussão dos 

pressupostos teóricos e metodológicos que antecedem o trabalho de pesquisa sobre os 

fenômenos educativo e educacional. 

PPrroodduuttooss  ddoo  ttrraabbaallhhoo  ddee  iinnvveessttiiggaaççããoo  

Em termos de produtos de trabalho de investigação, entendemos que os 

«resultados» alcançados deverão ser apresentados em uma forma bibliográfica e/ou de 

discussão junto à área da educação. Esta pretensão, no momento, se traduz nos seguintes 

investimentos:  

* a publicação de um artigo apresentando o levantamento das diferentes formas de 

conceber a «ciência» e a pesquisa;  
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* a publicação de um segundo artigo expondo a análise do material examinado, com 

destaque para a concepção filosófica de «educação» e objeto de conhecimento; 

* a apresentação de um terceiro trabalho que tenha como objetivo fazer não só uma 

síntese dos argumentos, ou seja, das concepções de conhecimento que sustentam que 

o «objeto» do conhecimento científico é um «objeto» construído teórica e 

metodologicamente bem como destacar o significado dessa construção quando esse 

«objeto» é a ação educativa; 

* a produção de um quarto texto que introduza a discussão sobre a relação «ciência» e 

«ação humana», com ênfase na ação educativa;  

* a elaboração de um quinto trabalho que apresente argumentos que chamam a atenção 

para a importância da discussão dos pressupostos teóricos e metodológicos que 

antecedem o trabalho de pesquisa sobre os fenômenos educativo e educacional; 

* e, por último, a organização de um seminário, reunindo alguns pesquisadores e seus 

orientandos que têm se preocupado com a questão da produção do conhecimento em 

educação, com intuito de consolidar este tipo de reflexão na área do conhecimento em 

educação. 
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PPllaannoo  ddee  ttrraabbaallhhoo  //  CCrroonnooggrraammaa  

Em termos de cronograma, em princípio, pensamos que o levantamento da 

bibliografia filosófica sobre o significado de «ciência» e de «objeto de conhecimento» e o 

«sentido» da educação irá se estender por vinte e quatro meses, de julho de 2008 a junho 

de 2010. No entanto, no terceiro mês, setembro de 2008, iniciaremos o exame e análise 

da bibliografia, sobre pesquisa em educação, – os manuais de pesquisa – identificada nos 

dois primeiros meses. Estamos prevendo que tal atividade será desenvolvida durante vinte 

e dois meses, setembro de 2008 a junho de 2009. Essas duas atividades iniciais, na 

verdade, constituem as atividades centrais da pesquisa que está voltada para análise de 

idéias, argumentos e conceitos. Assim, ressaltamos que, em se tratando de uma pesquisa 

bibliográfica, as atividades de levantamento e análise da literatura estarão presentes ao 

longo do trabalho de pesquisa.  

O levantamento inicial da bibliografia e o começo do exame e da análise 

bibliográfica permitirão a identificação e a sistematização de categorias relacionadas à 

questão envolvendo «ciência», «objeto de conhecimento» e «educação». Esse trabalho de 

identificação e sistematização está previsto para ser realizado por um período de seis 

meses: janeiro a junho de 2009.   

A atividade seguinte – análise e estabelecimento de relações entre os conteúdos 

discutidos – deverá se concentrar no período de julho de 2009 a junho de 2010. A partir 

de maio de 2010, estamos planejando começar, concomitantemente, o trabalho de síntese 

dos conteúdos analisados. Tal atividade, no entanto deverá se estender por um período de 

oito meses, maio a dezembro de 2010. 

Em setembro de 2010, começaremos a elaborar o relatório final. Entendemos que 

será necessário trabalhar numa versão preliminar do relatório por, aproximadamente, um 

período de quatro meses, setembro a dezembro de 2010. Tendo elaborado a primeira 

versão do relatório, vamos nos dedicar, nos meses de novembro, dezembro de 2010 e 

janeiro e fevereiro de 2011, à discussão e revisão dos seus «resultados».  

Durante o bimestre seguinte, março – abril de 2011, estamos propondo a 

discussão do relatório preliminar da pesquisa organizando alguns seminários científicos e 

envolvendo outros pesquisadores que têm desenvolvido pesquisas no campo da educação 

a partir das questões epistemológicas. 

Durante essas discussões, nos dedicaremos, também, à redação final do relatório, 

nos meses de março e abril de 2011. 

Ao longo do desenvolvimento da pesquisa, planejamos apresentar nossas questões 

e «resultados parciais e finais» em encontros científicos da área, que esteja programados 

para os bimestres maio e junho de 2009, 2010 e 2011. 
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Cronograma 
 
 
 

  Atividades julho2008-junho2009                 julho2009-junho2010  julho2010-jun2011 

 
Jul 
Ago 

Set 
Out 

Nov 
Dez 

Jan 
Fev 

Mar 
Abr 

Mai 
Jun 

Jul 
Ago 

Set 
Out 

Nov 
Dez 

Jan 
Fev 

Mar 
Abr 

Mai 
Jun 

Jul 
Ago 

Set 
Out 

Nov 
Dez 

Jan 
Fev 

Mar 
Abr 

Mai 
Jun 

Levantamento da bibliografia filosófica 
Ampliação do levantamento da 
bibliografia sobre pesquisa 

X X X X X X X X X X X X       

Exame e análise da bibliografia  X X X X X X X X X X X       
Identificação e sistematização das 
categorias relacionadas à pesquisa 

   X X X             

Análise e estabelecimento de relações 
entre os conteúdos discutidos 

      X X X X X X       

Síntese dos conteúdos analisados            X X X X    
Elaboração preliminar do relatório da 
pesquisa 

             X X    

Discussão e revisão do relatório  
preliminar 

              X X   

Encontro científico para discussão do 
relatório preliminar da pesquisa A 
pesquisa em educação: significados, 
contradições e intenções do «objeto a 
ser conhecido» 

                X  

Relatório final                 X  
Apresentação dos "resultados" da 
pesquisa em congressos científicos. 

     X      X      X 

 
 


