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RESUMO

Nessa  investigação  objetivou-se  compreender  a  importância  da  discussão
epistemológica  na  pesquisa  em  educação  e  na  formação  do  pesquisador  em
educação,  tendo  como foco  de  investigação o  Programa de Pós-Graduação em
Educação e Contemporaneidade (PPGEduC) da Universidade do Estado da Bahia
(UNEB).  O  problema  de  pesquisa  expressa-se  na  seguinte  indagação:  qual  a
importância da discussão epistemológica na proposta do PPGEduC para a formação
do pesquisador em Educação? Realizou-se uma abordagem qualitativa de pesquisa
fundamentada numa discussão epistemológica e estruturada a partir do estudo de
caso,  considerando-se  a  análise  de  dados  bibliográficos  e  documentais,  com  a
utilização de técnicas e análises de conteúdos. Constatou-se que uma das grandes
questões é que as ciências, de um modo geral, têm como referência o paradigma da
modernidade, sendo o rigor científico assegurado e regulado pela mensuração; o
conhecimento  passa a ser  portanto  compreendido sob a égide  da quantificação,
divisão e classificação. Neste cenário, torna-se necessário identificar outras lógicas
de lidar com o conhecimento, já que este possui dinâmica interna própria e singular,
admitindo  assim  a  criação  e  a  recriação  incessantemente.  A  formação  do
pesquisador  não  foge  a  essa  realidade,  considerando  que  a  vivência  de  quem
pesquisa pauta-se por uma legislação institucionalizada. Deste modo, o PPGEduC
foi  criado  e  reproduz  essa  contradição:  ele  é  um  Programa  em  Educação  e
Contemporaneidade,  tendo  clareza  acerca  do  processo  da  produção  do
conhecimento  a  partir  de  rupturas  e  crises  constantes  dos  pensamentos
hegemônicos e, no entanto, ao mesmo tempo é enquadrado num sistema nacional
que concebe a produção da pesquisa e a formação de pesquisadores numa lógica
oposta. Este trabalho não apresenta soluções prontas, mas indica a urgência de
uma  mobilização  para  um  repensar  e  um  redimensionamento  no  projeto  do
Programa bem como em suas práticas. 

Palavras-chave: Pesquisa em Educação. Epistemologia. Formação do Pesquisador
em Educação. 



ABSTRACT 

This  thesis  aims  to  understand  the  relevance  of  epistemological  discussion  in
education research and training of education researcher, with focus on the Graduate
Program in Education and Contemporary (PPGEduC) at Universidade do Estado da
Bahia (Bahia State University - UNEB, Brazil). The motivation of this investigation is
about the importance of epistemological discussion in the policies of the PPGEduC
with respect to the training of education researcher. The starting point is a qualitative
research approach based on an epistemological  discussion  structured from case
study, by considering analysis of bibliographic data and documents, and with the use
of techniques and content analysis. It was found that that in general the reference of
sciences is  the  paradigm of  modernity,  being  the  scientific  rigor  guaranteed and
regulated by the accuracy of measurement; knowledge becomes understood from
the point of view of quantification, division and classification. In this scenario, it is
necessary to identify other logics in order to deal with the knowledge, since it has a
unique and own dynamics, allowing the creation and recreation incessantly. Thus, the
training of the education researcher is not exception of this reality, taking into account
that  his  scientific  and  academic  life  is  guided  by  an  institutionalized  legislation.
Therefore, PPGEduC was created in this context and reproduces this contradiction: it
has comprehension of the process of knowledge production from disruptions and
crises of hegemonic thoughts, although at the same time it is placed in a national
system  that  conceives  the  research  production  and  the  training  research  in  an
opposite way. This work does not bring ready answers, but points out the need for
mobilization to rethink and discuss the PPGEduC's proposal as well as its practices. 
 

Keywords: Research in Education. Epistemology. Researcher Training in Education.
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A partir de inferências sobre leituras relacionadas à importância da Pes-

quisa em Educação, da formação de pesquisadores1, do contato com a minha

própria prática, com a instituição, com o desenvolvimento da pesquisa do Mes-

trado em Educação2, do contato com a Pós-Graduação e com a literatura sobre

a Pesquisa em Educação no Brasil3, construí uma base teórica referente à for-

mação do pesquisador e ao significado da pesquisa ‒ o que não só me trouxe

esclarecimentos a respeito do tema em questão, bem como me  instigaram e

suscitaram dúvidas e inquietações no sentido de aprofundar estudos sobre a

pesquisa na Pós-Graduação, e o pesquisador que é formado nessa área no Bra-

sil. 

Falar sobre a formação do pesquisador na realidade brasileira é algo inquie-

tante. Faço essa afirmação porque a sociedade se apresenta juntamente com uma

série de peculiaridades e demandas específicas em vários âmbitos que a estrutu-

ram: saúde; educação; segurança; trabalho; tecnologia. No sentido de atender a es-

sas demandas e inovar, as políticas de investimento e formação científica agem nos

grandes e pequenos centros de pesquisa a fim de fomentar e produzir conhecimen-

tos que favoreçam o alcance destas buscas. 

É importante frisar que, na pesquisa, os caminhos escolhidos para implemen-

tar essas buscas, bem como os tipos de buscas a serem feitas não têm um cunho in-

gênuo, ou isento de ideologias e interesses. Há muito as políticas de formação se

implementam conforme os interesses dos grupos que estão no poder e a cada ciclo

inscrevem seus objetivos e desejos nessas políticas (DEMO, 2005).

A Universidade, hoje, é responsável pela formação de profissionais que irão

compor seus próprios quadros no futuro. Assim, embora seja compreendida por al-

guns  como  um  espaço  incontestável  de  produção  do  conhecimento  (DERRIDA,

2003), é num quadro nacional recente que ela se insere, abrigando os programas de

pós-graduação. 

1  LÜDKE, M. A pesquisa na formação do professor. In: FAZENDA, I. (Org.). A pesquisa em 
Educação e as transformações do conhecimento. 
LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. In: LÜDKE, M. 
(Coord.). O professor e a pesquisa. Campinas: Papirus, 2001. (Série Prática Pedagógica).

2  Pesquisa intitulada A pesquisa da própria prática pedagógica: uma ação possível?. Programa de 
Pós Graduação em Educação Universidade Metodista de São Paulo. Agência financiadora CAPES, 
2008. Orientação Prof. Doutor Danilo Di Manno de Almeida.

3  GATTI, B. A. A construção da pesquisa em educação no Brasil.
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Afirmo ser recente, pois, foi em sete de setembro de 1920, por meio do Decre-

to nº 14.343, que o Presidente Epitácio Pessoa instituiu a Universidade do Rio de Ja-

neiro (URJ), reunindo três unidades de caráter profissional − Escolas Politécnica, Es-

cola de Medicina e Faculdades Livres de Direito −, assegurando-lhe autonomia didá-

tica e administrativa. Logo, a primeira universidade no Brasil oficial é criada, resul-

tando da justaposição de três escolas tradicionais, sem maior integração entre elas e

cada uma conservando suas características. As primeiras universidades nasceram

na Europa Medieval, durante o Renascimento do século XVII. A primeira delas foi a

de Bolonha, na Itália, em 1088.4 

É oportuno lembrar que Portugal exerceu, até o final do Primeiro Reinado,

grande influência na formação das elites. Todos os esforços de criação de universi-

dades, nos períodos Colonial e Monárquico, foram malogrados, o que denota uma

política de controle por parte da Metrópole de qualquer iniciativa que vislumbrasse

sinais de independência cultural e política da Colônia (FÁVERO, 2000). 

Nesse sentido, o que sobressalta é que, quando a universidade foi criada no

Brasil não havia o objetivo de atender às necessidades fundamentais da realidade

da qual era e é parte. Era pensada e aceita como um bem cultural oferecido às mi-

norias, sem uma definição clara no sentido de que, por suas próprias funções, deve-

ria se constituir em espaço de investigação científica e de produção de conhecimen-

to. Sendo assim, vale o questionamento: estaria a universidade, hoje, mais democrá-

tica, a serviço também da maior parte da população?

A seguir, trago algumas informações acerca da trajetória de criação dos Pro-

gramas de Pós-Graduação da Universidade do Estado da Bahia. Considero recente,

também, o período que diz respeito à realidade da Universidade do Estado da Bahia

(UNEB), criada pela Lei nº 66, de 1º de junho de 1983. Completando, portanto, este

ano, 30 anos (UNEB, 2012). Possui 11 Programas de Pós Graduação; 02 Mestrados

Profissionais; 08 Mestrados Acadêmicos; 01 Doutorado. 

Na área de Educação, o curso de Pós-Graduação em Educação e Contempo-

raneidade (PPGEduC/Mestrado) surge somente em 24 de julho de 1998 (Resolução

CONSEPE nº 214), tendo acolhido sua primeira turma em 2001, e o Doutorado em

2009. É importante registrar que este último trata do Doutorado em Educação e Con-

4  Numa definição mais abrangente, a Academia, fundada em 387 a.C. pelo filósofo grego Platão no 
bosque de Academos próximo a Atenas, pode ser entendida como a primeira universidade. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/387_a.C.
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temporaneidade que, em 2012, formou sua primeira doutora na Universidade do Es-

tado da Bahia5. Portanto, é prudente afirmar que o referido programa encontra-se em

fase de consolidação e institucionalização.

Esse processo institucional da pós-graduação no país está completando seus

48 anos, uma vez que seu marco é considerado o Parecer nº 977, aprovado em três

de dezembro de 1965 pela Câmara de Ensino Superior do então Conselho Federal

de Educação. O referido parecer é conhecido pelo nome do seu relator, Newton Su-

cupira. Mas, para aí se chegar, um longo processo foi percorrido. O primeiro marco

específico dessa trajetória está situado nos anos trinta do século passado. No ano

de 1931, Francisco Campos, à época ministro da Educação e Saúde Pública do Go-

verno Provisório de Getúlio Vargas, por meio do decreto nº 19.851, de abril de 1931,

coloca como condição imprescindível a “investigação científica em quaisquer domíni-

os  dos  conhecimentos  humanos”  (art.1º)  como finalidade  do  ensino  universitário

(CURY, 2005).

Tomando como referência os estudos de Cury (2005) é possível constatar ou-

tro importante passo para a criação do Parecer Newton Sucupira: o Manifesto da

Fundação da Escola de Sociologia e Política de São Paulo em 1933 que se propõe a

contratar professores de renome fora do país e manter intercâmbio com instituições

estrangeiras análogas. Em 1941 abre-se nela um curso de mestrado, com a presen-

ça e o apoio de pesquisadores norte-americanos. Em 1946, o decreto nº 21.321, de

18 de junho, aprovou o Estatuto da Universidade do Brasil (FÁVERO, 2000). Em seu

art. 71, reconhece a existência de cursos de pós-graduação, cuja finalidade se desti-

na à especialização profissional, ficando os cursos de doutorado a critério do regi-

mento da universidade. 

Em 1949, o presidente Dutra envia ao Congresso o projeto de lei criado por

uma comissão que tinha como presidente o almirante Álvaro Alberto, sugerindo a cri-

ação de um Conselho Nacional de Pesquisa (CNP). Tal conselho, conhecido hoje

como Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), dá

grande sustentação à formação de pesquisadores e estudiosos em todas as áreas

do conhecimento, com vasto número de programas, auxílios e investimentos (CURY,

2005).

5 Ana Glória Marinho doutorou-se em 2012 com tese intitulada Por uma Geografia do espaço virtual: 
o curso de Licenciatura em Geografia do Centro de Humanidades da UEPB. Teve como orientador o
Professor Dr. Arnaud Soares de Lima Júnior.
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Em 1951, ganha corpo a iniciativa de Anísio Teixeira, fundando, junto ao Mi-

nistério da Educação e Saúde, a Campanha de Aperfeiçoamento do Pessoal de Ní-

vel Superior (CAPES), pelo decreto nº 29.741, de 11/6/1951, assinado por Getúlio

Vargas e Simões Filho. A CAPES, até hoje, dá suporte às instituições formadoras de

docentes e de pesquisadores além de controlar e avaliar a Pós-Graduação no país. 

Assim, entendo que as motivações foram surgindo e sendo atendidas confor-

me os planos de governo e interesses políticos até que fosse concretizado de forma

sistemática o parecer que postula a natureza e objetivos da Pós-Graduação brasilei-

ra: Parecer Newton Sucupira.

No ano de 1966, foi fundado o Mestrado em Educação na Pontifícia Universi-

dade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), e desde então foi dado início a um longo

processo de implantação e regulamentação de cursos e programas, até o momento

atual. 

O Parecer nº 977/65, portanto, cria moldes, traça caminhos e dá início à Pós-

Graduação no país, mesmo que inicialmente este venha impregnado pelo modelo

norte-americano. Essa forte influência se deu, inicialmente, por conta de convênios e

parcerias estabelecidos no período de estruturação da Pós-Graduação brasileira,

como é o exemplo do convênio com a Fundação FORD6. Chamo atenção, que em-

bora tenha claro sobre a abrangência e diversidade da Pós-Graduação Norte Ameri-

cana, quero me referir, especificamente, a influência em termos de estrutura, criação

das áreas de concentração e linhas de pesquisa.

 
No início da década de 1980, o professor Ernst Hamburger fez uma crítica à
estrutura da pós-graduação brasileira, propondo que os cursos no Brasil de-
senvolvessem ‘linhas de pesquisa de maior interesse para o país, libertan-
do-se, na medida do possível, dos modismos e preconceitos internacionais’
e definissem ‘programas e currículos partindo da realidade e das aspira-
ções brasileiras e não somente da tradição em outros países’ [...]. Tal ênfa-
se, porém, quando adotada, acabou por gerar problemas em termos de re-
percussão internacional dos cursos, uma vez que dificultou a publicação de
trabalhos no exterior, por serem os temas tão próprios e por vezes específi-
cos da realidade brasileira, o que já não é tão comum nos trabalhos de Ciên-
cias Biológicas e Exatas (SANTOS, 2003, p. 630). 

6 A Fundação Ford é uma entidade sediada em Nova Iorque. Segundo seus instituidores, foi criada 
para financiar programas de promoção da democracia e redução da pobreza. Conforme 
informações disponíveis no próprio sítio a Fundação possui escritório no Brasil localizado no Rio de 
Janeiro. Desde 1962, estimula o debate sobre ações e questões-chave enfrentadas pelo país: 
fortalecimento dos valores democráticos, cooperação internacional e erradicação da pobreza e 
injustiça. Para alguns críticos a Fundação atua como frente para a CIA. 
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É possível perceber, ao mesmo tempo, que com a criação e aprovação desse

Parecer o Estado passa a se responsabilizar como garantidor do desenvolvimento

científico, visto que, mostra-se importante para a autonomia nacional. Vale destacar

que o desenvolvimento científico passa a ser instrumental do Capitalismo e da socie-

dade capitalista, uma vez que os efeitos dessa relação geraram condições e des-

compassos que se traduzem no interior dos Programas de Pós-Graduação. Logo, a

universidade não pode ficar alheia a essas dimensões históricas, educacionais, eco-

nômicas e culturais.

As modificações na economia mundial reconfiguraram o espaço da trajetória

formativa científica e tecnológica no país. Nos dias atuais essa formação é conside-

rada como prioridade nos que diz respeito à formulação e execução das políticas pú-

blicas, pois a partir desse investimento muitos países visam aumentar a produção,

melhorar a qualidade de vida da população e enfrentar os problemas sociais, urba-

nos e ambientais. Entretanto tais políticas só são efetivas se articuladas com o ajus-

te econômico e de desenvolvimento industrial  e educacional.  Vale enfatizar ainda

que as políticas do governo federal, para ter resultados significativos, necessitam de

um embricamento com governos estaduais e locais e de setores sociais significati-

vos, como os trabalhadores, educadores e cientistas. 

Nesse sentido, vale ressaltar que as políticas públicas voltadas para o desen-

volvimento da ciência e tecnologia no país, em todas as áreas, são articuladas e li-

deradas pelo Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT). Essa coordenação se con-

cretiza, também, através de agências como o Conselho Nacional para o Desenvolvi-

mento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Financiadora de Estudos e Projetos (Fi-

nep). Vale esclarecer que, tanto o Ministério de Ciência e Tecnologia como o CNPq,

possuem institutos de pesquisa sob sua jurisdição. O Ministério da Educação tem

uma agência especializada no financiamento à pós-graduação no país e no exterior,

a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). A maio-

ria dos estados possui Secretarias de Ciência e Tecnologia e legislação assegurando

recursos para a pesquisa e criando agências especializadas de apoio à pesquisa. 

Assim, essa atual  estrutura tem seu início e institucionalização no Parecer

Newton Sucupira que fomentou o I Plano Nacional de Pós-Graduação (I PNPG) para

a década que se seguiu, relativa ao período 1975-1979, que deveria integrar-se às

políticas de desenvolvimento social e econômico e ao II Plano Nacional de Desen-

volvimento (II PNPG) de 1982-1985. Além desses dois planos iniciais, a estruturação
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e a organização da Pós-Graduação no país contaram com o III PNPG de 1986-1989;

o IV PNPG (Se configurou mais como um conjunto de medidas, pois não foi devida-

mente estruturado e oficializado); o V PNPG de 2005-2010; o VI PNPG de 2011-

2020. 

1.1 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO

No campo teórico específico sobre a pesquisa e a formação do pesquisador

em Educação, há algumas décadas, alguns estudiosos protagonizam temas de te-

ses, dissertações, artigos e importantes debates, dentre os quais destaco: Gouveia

(1971), que realizou um importante levantamento de estudos na área de educação,

nos quais apontava para a oscilação temática existente, com predominância de um

ou outro tema sem uma linha teórica ou metodológica que fundamentasse a tônica

privilegiada em diferentes períodos; Fávero (1993), que investiga a concepção de

universidade determinante na história dessa instituição a partir de 1920, e analisa as

percepções oscilantes do princípio de autonomia universitária; Gatti (2002), que faz

um histórico da pesquisa em Educação no Brasil e situa seu desenvolvimento, tra-

tando de questões metodológicas que se mostram como desafio nesse campo de

pesquisa; Cury (2005), que produziu estudos sobre as bases legais da Pós-Gradua-

ção; Saviani (2007), que destaca o importante desempenho que exerce a pesquisa

enquanto elemento fundante do ensino e da produção do conhecimento. 

Para que a proposta desse trabalho seja melhor explicitada e os estudos cita-

dos acima sejam melhor contextualizados nesse texto, é imprescindível compreen-

der que, de 1960 até os dias de hoje é possível constatar um avanço importante no

crescimento da Pós-Graduação no país. A pesquisa educacional ganhou visibilidade

e tornou-se mais consistente em seu campo específico, na medida em que os pes-

quisadores das Universidades foram provocados a problematizar suas ações e as

práticas da Instituição (PIMENTA; GARRIDO; MOURA, 2000). 

 É necessário pontuar que a pesquisa em Educação no Brasil começou a ter

uma estrutura mais sistemática no final dos anos 1930, com a fundação do Instituto

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP). A relevância desse centro

no desenvolvimento de bases metodológicas, no Brasil, pode ser dada pelo contra-

ponto com as Instituições de Ensino Superior e Universidades da época, nas quais a

produção de pesquisa em Educação ou era rarefeita ou inexistente, conforme afirma
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Gatti (2002).

No decorrer dos anos, esse processo foi sendo reconstruído. A pesquisa em

Educação consolidou-se no país no final da década de 1960, para o que concorreu a

intensificação dos programas de formação de pesquisadores no exterior e a reabsor-

ção desse pessoal. A partir daí começam investimentos dirigidos aos programas de

Pós-Graduação nas Instituições de Ensino Superior. No contexto dessa trajetória, e

tendo durante algumas décadas uma produção bem pequena em grupos localiza-

dos, a pesquisa em Educação no Brasil passou por visíveis convergências temáticas

e metodológicas, conforme o parágrafo seguinte.

Levantamentos disponíveis (GATTI, 1992) mostram que os estudos começam

a se distribuir mais equitativamente entre diferentes problemáticas: currículos; carac-

terizações de redes e recursos educativos; avaliação de programas; relações entre

educação e profissionalização;  características  de alunos;  famílias  e  ambiente  do

contexto nacional; nutrição e aprendizagem; validação e crítica de instrumentos de

diagnóstico e avaliação; estratégias de ensino, entre outros. Gatti (2002) comenta

que não houve aumento de trabalhos em temas diversificados, como também quan-

to aos modos de enfocá-los, a exemplo do direcionamento das problematizações.

Passou-se a utilizar tanto métodos quantitativos mais sofisticados de análise, como

também qualitativos e, no final da década, um referencial teórico mais crítico, cuja

utilização estende-se a muitos estudos. Tais como Freire (1963) e Saviani (2006).

Na década de 1980, a pesquisa se dá no âmbito político e social e, em boa

parte, está integrada a uma crítica social. Nesse período, as produções institucionais

– especialmente nas dissertações de mestrado e teses de doutorado – passam a ser

a grande fonte da produção da pesquisa educacional, colocando-se a hegemonia do

tratamento das questões educacionais em teorias de inspiração marxista, onde as

relações dos grupos sociais são viabilizadas a partir da forma pela qual distribui os

bens de produção entre os seus integrantes; no momento em que um sistema eco-

nômico passa a expor os seus problemas e contradições, os homens passam a re-

fletir e lutar por novas formas de ordenação. 

A década de 1990 é marcada pela expansão do Ensino Superior e, desta for-

ma, grandes contribuições que começam a produzir diversificações nos trabalhos,

tanto em relação às temáticas como às formas de abordagem. Descortinam-se, no

final desse período, grupos sólidos de investigação em Alfabetização e Linguagem,

Aprendizagem Escolar, Formação de Professores, Ensino e Currículos, Educação
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Infantil, Fundamental e Média, Educação de Jovens e Adultos, Ensino Superior, Ges-

tão Escolar, Avaliação Educacional, História da Educação, Políticas Educacionais,

Trabalho e Educação. Uma vez colocado o cenário do processo de consolidação da

pesquisa em educação no Brasil, farei a seguir um recorte da temática na região

Norte e Nordeste, contexto que abriga o objeto dessa pesquisa: o Programa de Pós

-Graduação em Educação e Contemporaneidade/ PPGEduC. 

1.1.1 A pesquisa em educação no contexto do Norte e Nordeste

Desse modo são traçadas, no cenário nacional, questões introdutórias a res-

peito da trajetória da pesquisa em Educação. Contudo, é importante frisar que a pro-

posta aqui é fazer a delimitação do estudo, logo, lançamos mão da realidade da pes-

quisa em Educação no Nordeste, que é a região que abriga o Programa contido no

foco desta investigação. 

No contexto do Norte e Nordeste, Ramalho e Madeira (2005), brilhantemente,

faz uso de uma linha de evolução oferecida pelos sucessivos Planos Nacionais de

Pós-Graduação para repensar o processo evolutivo da Pós-Graduação nessas regi-

ões. O primeiro PNPG (1975-1980) contou com um significativo investimento finan-

ceiro do Governo Federal, que foi absorvido em sua maior parte pela região Sudes-

te. Em 1980, o Nordeste contava com cinco cursos de mestrado, que enfrentavam

sérias dificuldades de estruturação.

O segundo PNPG (1982-1985) teve ênfase na qualidade do Ensino Superior e

da Pós-Graduação e buscou adequar o sistema às necessidades do país. Foram fei-

tos esforços no sentido de dotar as regiões Norte e Nordeste de uma rede de cursos

que reduzisse a dependência regional nesse contexto.

No terceiro PNPG (1986-1989), num ambiente de crise econômica, buscou-se

estreitar as relações entre Universidade, Pós-Graduação e sistema produtivo. Nas

regiões Norte de Nordeste, o desafio era a fixação de pessoal de nível superior com

qualificação de excelência acadêmica. Nesse sentido, vale a crítica que se faz até os

dias de hoje sobre a devolução dos pesquisadores das suas pesquisas à comunida-

de. Na segunda metade da década de 1980, pouco a pouco concretizou-se a criação

de um doutorado. Inicialmente na Faculdade de Educação da Universidade Federal

da Bahia (UFBA), em 1992, seguido pelos similares da Universidade Federal do Ce-

ará (UFC) e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em 1994; da
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Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), em 2002; e, por último, o da Universi-

dade Federal da Paraíba (UFPB), em 2003.

Segundo Ramalho e  Madeira (2005), mesmo não existindo formalmente em

1990 um quarto PNPG, houve um conjunto de medidas que constituiu uma política

para a Pós-Graduação. A promulgação das Diretrizes e Bases da Educação Nacio-

nal (Lei nº 9.394/96) trouxe novas exigências quando passou a determinar que a

preparação para o exercício do magistério superior se faça prioritariamente em pro-

gramas de mestrado e doutorado (Art. 66) e quando estipulou que a expansão dife-

renciada da Pós-Graduação seja balizada por critérios de qualidade acadêmica. É

sabido que estes são estabelecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pes-

soal de Nível Superior (CAPES), criada desde 1951 com o objetivo de assegurar a

existência  de  pessoal  especializado  em quantidade  e  qualidade  suficientes  para

atender às necessidades dos empreendimentos públicos e privados que visam ao

desenvolvimento do país7 (BRASIL, 2004). Assim, no quesito avaliação, a Coordena-

ção estabelece critérios correspondentes a cada área de conhecimento. Em Educa-

ção, para os cursos de Pós-Graduação foram estabelecidos − Triênio 2004-2006

(BRASIL, 2004):

proposta do programa;

corpo docente;

corpo discente, teses e dissertações;

produção intelectual;

 inserção social.

É importante esclarecer que cada um desses critérios desdobra-se em cate-

gorias minuciosas8, recebendo atributos classificados em: Muito Bom; Bom; Regular;

Fraco; Deficiente. Em meio a esses conceitos, trago na tese o meu pensar acerca

dos referidos critérios, embora tenham sido alvo de grandes discussões no seu pro-

cesso de divulgação e implementação. Entendo que trazem no seu âmago o cunho

padronizador, a produção do conhecimento como produto fabril, a quantidade supe-

rando a qualidade, o trabalho solitário e sufocante dos pesquisadores, entre outros. 

Alguns grupos de pesquisa, por exemplo, estabelecem uma meta quantitativa

de publicação para ser atingida pelos seus integrantes (mestrandos e doutorandos) a

7 Histórico da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/sobre-a-capes/historia-e-missao>.

8 Disponível em: <http://www.capes.gov.br/avaliacao/criterios-de-avaliacao/2284>.
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cada ano ou semestre. Não menos grave é a questão ética nas autorias de tais produ-

ções. Mesmo sem qualquer participação, alguns docentes-pesquisadores exigem que

seus nomes apareçam como autores dos trabalhos. Do levantamento bibliográfico re-

alizado em função da análise, destaco os estudos de Valdemar Sguissardi (2008) que

evidenciam as práticas competitivas como consequência desse modelo, bem como a

dependência latente da Pós-Graduação diante da CAPES.

Os critérios acima mencionados, se analisados do ponto de vista epistemoló-

gico, evidenciarão uma perspectiva moderna pela qual a preocupação se concentra

apenas no “objeto, nos conceitos analíticos utilizados, nas interpretações das rela-

ções presentes no processo investigativo” (GHEDIN; FRANCO, 2006, p. 7). Assim,

concordo com o autor uma vez que a estratificação estabelecida pela CAPES com-

partimentaliza e engessa o percurso criativo da pesquisa, ancorando seus valores

em números e reforçando uma lógica hegemônica.

Essa lógica, até certo ponto, garante definições no âmbito da pesquisa, mas é

necessário que a dúvida faça parte da trajetória, considerando a incompletude dos

sujeitos e do objeto, bem como as subjetividades, a compreensão de que o conheci-

mento, mesmo tendo um caminho, não é linear. É necessário compreender a impor-

tância de “um rigor outro” (GALEFFI; PIMENTEL; MACEDO, 2009) a fim de observar

a questão da validade epistemológica, considerando que toda a ciência é humana, e

como tal, o saber humano se constitui no ir e vir (para poder avançar). Esta é a sur-

presa que se coloca ao pesquisador, quando delineia uma trajetória e percebe a ne-

cessidade de percorrer outros caminhos. A meu ver, o PPGEduC, assim como outros

Programas, encontra dificuldades para agir nas brechas, pois toda a estrutura finan-

ceira que viabiliza o Programa está diretamente atrelada a esses critérios estabeleci-

dos pela CAPES. 

Em 2005, o quinto PNPG toma como princípio que o sistema de educação é

estratégico no desenvolvimento científico, cultural, tecnológico e social. Hoje as regi-

ões Norte e Nordeste já apresentam um significativo avanço no sentido da configura-

ção dos Programas existentes, bem como um amadurecimento do discurso, no sen-

tido de retratar o que representa cada região no quadro nacional de Pós-Graduação

no quesito formação de mestres e doutores. Por outro lado, ainda é imperativo dis-

cutir, fomentar e trabalhar com foco no acentuado desequilíbrio em relação a outras

regiões do país e melhor estrutura de trabalho. Os investimentos acontecem propor-

cionalmente ao número de Programas em atividade em cada região, portanto, o de-
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sequilíbrio a que me refiro aponta para essa questão, e pode ser constatado confor-

me as tabelas a seguir, com os financiamentos distribuídos pelo CNPq. 

Tabela 1 - Número de Cursos de Pós-Graduação nas regiões Sudeste e Nordeste

Programas e Cursos de Pós Graduação Totais de Cursos de Pós-Graduação

Total M D F MD Total M D F

Sudeste 1747 406 28 291 1022 2769 1428 1050 291

Nordeste 754 357 16 100 281 1035 638 297 100

Legenda: M-Mestrado; D-Doutorado; F-Mestrado Profissional; M/D-Mestrado Acadêmico e Doutorado
Fonte: CNPq (2014)

Tabela 2 - Projetos e bolsas em vigência nas regiões Sudeste e Nordeste

Modalidade

Região Sudeste Região Nordeste

Quant.
 Mod.

País %
Quant.

 Mod.
País %

Apoio a Participação/Realização de Eventos 349 54,87 99 15,57 

Apoio a Periódicos Científicos 132 68,75 11 5,73 

Apoio a Pesquisador Visitante 38 57,58 6 9,09 

Apoio a Projetos de Pesquisas 6431 45,16 2640 18,54 

Bolsas de Apoio Técnico 1715 38,81 1100 24,89 

Bolsas de Desenvolvimento Científico e Regional 58 21,17 133 48,54 

Bolsas de Desenvolvimento Tecnológico e Industrial 2294 47,46 745 15,41 

Bolsas de Doutorado 5797 66,33 908 10,39 

Bolsas de Extensão em Pesquisa 332 15,43 335 15,57 

Bolsas de Fixação de Doutores 322 33,86 169 17,77 

Bolsas de Iniciação Científica 11870 42,66 6601 23,72 

Bolsas de Iniciação Científica Júnior 6933 73,33 966 10,22 

Bolsas de Iniciação Tecnológica e Industrial 2348 35,33 1545 23,25 

Bolsas de Mestrado 5162 54,71 1562 16,56 

Bolsas de Pesquisador/Especialista Visitante 379 57,08 94 14,16 

Bolsas de Pós-doutorado 1104 63,74 185 10,68 

Bolsas de Produtividade em Pesquisa e Tecnologia 9343 61,51 1858 12,23 

Indefinido 36 36 14 14

Fonte: CNPq (2014)

É evidente a significativa diferença numérica entre as regiões. Acredito que

essa disparidade tem sua origem no número de cursos totalizados em cada região

conforme mostra a tabela 1. Então indago: por que o número de cursos na região

sudeste é tão superior? Creio que uma das razões para essa importante diferença

numérica, em termos de cursos credenciados, se dá em virtude do processo de cria-
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ção e institucionalização da Pós-Graduação no Brasil ter tido como berço a Região

Sudeste. Ressalto que seria ingenuidade encerrar a análise e reflexão dessa dife-

rença apenas nessa razão.

Assim, pontuo que nessa região do país encontram-se os grandes conglome-

rados financeiros bem como o maior polo industrial, logo, instalam-se aí grandes in-

teresses de grupos políticos, criação e implementação de políticas públicas em dife-

rentes setores. Desse modo posso inferir que a política educacional, como as de-

mais políticas públicas, não são construídas num espaço vazio. É resultado da ação

humana, definida e implementada com ligação íntima com o contexto sociopolítico,

econômico e cultural do qual nasce. Assim, sofre fortes influências das lutas políti -

cas, dos embates e contradições característicos da sociedade organizada em clas-

ses. 

Na tabela 2 onde são apontados investimentos na modalidade de projetos e

bolsas no país (Região Sudeste e Região Nordeste), observo que dos 18 itens de-

monstrados, apenas o sexto (Bolsas de Desenvolvimento Científico e Regional) e o

nono (Bolsas de Extensão em Pesquisa) apontam um número seperior da Região

Nordeste em relação a Região Sudeste. No que diz respeito aos demais itens, é

indiscutível a concentração de investimentos nessa última região, comparativamente

com a primeira. Vale, contudo, entender porque os itens seis e nove da tabela n.2

identificam números diferentes dos demais.

No caso  do  item seis  (Bolsas  de Desenvolvimento  Científico  e  Regional),

trata-se da implementação e acompanhamento de uma modalidade de bolsa cujo

objetivo é contribuir para diminuição das desigualdades priorizando as instituições

situadas nas regiões Norte,  Nordeste, Centro-Oeste e em microrregiões de baixo

desenvolvimento científico e tecnológico do País, assim reconhecidas pelo CNPq,

atuando em duas vertentes: regionalização e interiorização (BRASIL, 2014)9

Observo que esse item diz respeito a uma política de investimento criada e

direcionada para a superação da desigualdade que ressalto. Algo muito específico e

pontual.  Causaria,  no  mínimo,  estranhamento  se  nesse  ítem  os  números

mostrassem algo diferente do que mostraram. No item nove (Bolsas de Extensão em

Pesquisa) observo que trata-se, também de implementação e acompanhamento de

bolsas  no  país,  porém,  essa  categoria  tem vários  desdobramentos  em difrentes

9 Disponível em: 
<http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/64530>. Acesso 
em: 09 dez. 2014.
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editais atendendo a demandas diferentes. Assim, não existe uma clareza sobre os

números apontados pela tabela: bolsas de produtividde em pesquisa? Produtividade

em desenvolvimento tecnológico e Extensão Inovadora? Produtividade Sênior? 

Saliento que esse desequilíbrio é ainda maior se chamamos as regiões Norte

e Centro Oeste para a demonstração de tal quadro comparativo. De um modo geral,

reflito e indago: o que, de fato, tem sido feito para que essa disparidade seja tão su-

perada? Ao fazer uma leitura minuciosa dos editais de financiamento e incentivo à

pesquisa no país, é quase uma regra poderem concorrer como proponente principal

os Programas avaliados com nota cinco em diante. Em que região do país encontra-

se a maioria desses Programas na área de Educação? Os que são classificados

com nota menor que cinco devem se contentar em participar como parceiro convida-

do. A concentração do financiamento não se amplia e, muito menos, muda de lugar.

Nesse cenário, encontra-se a Universidade do Estado da Bahia (UNEB), uma

instituição pública do Nordeste do Brasil mantida pelo Governo do Estado da Bahia.

A UNEB foi criada pela Lei Delegada nº 66/83. Substituiu a Superintendência de En-

sino Superior da Bahia (SESEB), que compreendia o Centro de Educação Técnica

da Bahia (CETEBA), a Faculdade de Agronomia do Médio São Francisco (FAMESF),

a Faculdade de Formação de Professores de  Alagoinhas (FFPA),  a Faculdade de

Formação de Professores de Jacobina (FFPJ), a Faculdade de Formação de Profes-

sores de Santo Antônio de Jesus (FFPSA), a Faculdade de Filosofia, Ciências e Le-

tras de Caetité (FFCLC) e a Faculdade de Filosofia,  Ciências e Letras de Juazei-

ro (FFCLJ). Atualmente possui uma estrutura multicampi com 29 departamentos em

regiões do Estado (Figura 1). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Juazeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Juazeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caetit%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Ant%C3%B4nio_de_Jesus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jacobina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alagoinhas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bahia
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Figura 1 - Localização dos campi da UNEB no Estado da Bahia

Fonte: Wikipedia (2014)10

 

O Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade, nesse

cenário, leva em consideração as realidades regional e local nas quais se encontra,

estabelecendo objetivos condizentes com o que se propõe. 

Segundo a proposta do Programa registrada no Caderno de Indicadores CA-

PES11, toma-se por referência principal a relação Educação e Contemporaneidade −

sua Área de Concentração –, por sua vez refletida nas temáticas-objeto das suas

quatro Linhas de Pesquisa: (1) Processos Civilizatórios: Educação, Memória e Plura-

lidade Cultural; (2) Educação, Práxis Pedagógica e Formação do Educador ; (3) Edu-

cação, Gestão e Desenvolvimento Local Sustentável e (4) Educação, Currículo e

Processos Tecnológicos. Com 13 anos de existência, teve o mestrado implantado

em 2001  (recomendação  da  CAPES  em  2000  e  Resolução  Consepe  UNEB  n°

214/98) e doutorado aprovado em julho/2008 (primeira seleção em 2009), comple-

10 Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_do_Estado_da_Bahia>.
11 As informações preenchidas anualmente pelos programas e enviadas a Capes por meio da Coleta 

de Dados são tratadas e permitem a emissão dos Cadernos de Indicadores, que são os relatórios 
utilizados no processo de avaliação.
Atualmente, os Cadernos são compostos por 11 documentos em PDF, trazendo dados qualitativos 
sobre: PT - Produção Técnica; TE - Teses e Dissertações; PB - Produção Bibliográfica; DI – 
Disciplinas; PA - Produção Artística; CD - Corpo Docente, Vínculo Formação; PO - Proposta do 
Programa; LP - Linhas de Pesquisa; PP - Projetos de Pesquisa; DP - Docente Produção; DA - 
Docente Atuação.
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tando, assim, a sua instalação como Programa de Pós-graduação.12

O PPGeduC apresenta, em sua proposta, os seguintes objetivos: 

 contribuir para a elevação da competência acadêmica, científica e profissio-

nal da área de educação daqueles que atuam nas universidades, nos institu-

tos federais, nas redes de ensino, nas organizações não-governamentais e

outras modalidades organizacionais da sociedade civil, e para o desenvolvi-

mento sustentável das comunidades em seu entorno social;

 fomentar, nos Grupos de Pesquisa, a articulação entre os processos forma-

tivos desenvolvidos no ensino de graduação, nos cursos lato sensu, ativida-

des de extensão da UNEB com a ambiência acadêmica da Pós-Graduação

stricto sensu e o convívio com doutores e pesquisadores integrantes do PP-

GEduC/UNEB;

 capacitar profissionais para intervir na realidade educacional nas diversas

regiões do Estado da Bahia, em especial,  e em outras regiões marcadas

pela pobreza, pela desigualdade social e pelos desequilíbrios regionais, vi-

sando à preservação dos recursos naturais, do patrimônio cultural e do de-

senvolvimento humano, com o concurso da cultura, da ciência e da tecnolo-

gia, na perspectiva do desenvolvimento sustentável;

 proporcionar uma formação acadêmica que contemple a dimensão da for-

mação do pesquisador em Educação e a dimensão do exercício da docên-

cia;

 ampliar e consolidar intercâmbios e parcerias institucionais visando a coo-

peração acadêmica e técnica para o avanço do conhecimento, considerada

a Área de Concentração em Educação e Contemporaneidade. 

Frente aos objetivos expostos, é notório que a proposta apresentada pelo PP-

GeduC traz uma concepção formativa arrojada, pois fala de educação e pesquisa

numa perspectiva contemporânea. A contemporaneidade se oferece como um cam-

po que foge do domínio da programação, de uma sequenciação lógica, dos diagnós-

ticos de tempo futuro: ainda é um âmbito de exercício de liberdade, por sua natureza

aberta, disponível e expansiva. Como pensar a formação do pesquisador, que tem

12 Conteúdo retirado do Caderno de Indicadores da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES). Disponível em: 
<http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?
nome=/2009/28005015/038/2009_038_28005015001P0_Proposta.pdf&aplicacao=projetoRelacao>. 
Acesso em: 07 dez. 2012.
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suas bases fincadas no pensamento e na lógica moderna, numa perspectiva con-

temporânea? Vejo tal asserção como um grande desafio inerente à proposta do pro-

grama. Nesse sentido, recordo em Lima Jr. (2014)13 quando adota a perspectiva crí-

tica acerca da contemporaneidade:

A Contemporaneidade compreendida, aqui,  refere-se à Realidade ou aos
aspectos da Realidade, bem como a qualquer abordagem simbólica destes
complexos (Realidade e aspectos da Realidade),  que são caracterizados
pelo dinamismo, abertura, não linearidade e não identidade, não redução às
4 estruturas formais simbólicas. Por sua vez, são inerentemente contextu-
ais, singulares e relativos (LIMA JR., 2014, p. 3).

O pensamento do autor citado sinaliza para uma superação da razão instru-

mental que prima pela racionalidade técnica e por um saber aplicado, pela razão

emancipatória possibilitando ao sujeito pesquisador o reconhecimento de que é ca-

paz de refletir, duvidar, e criticar; romper com um processo fechado e dominador que

tem um modelo que legitima um único tipo de conhecimento fragmentado, pronto,

acabado e descontextualizado historicamente.

Segundo o relatório do Programa, a educação é um processo formativo, conti-

nuado, formal, não-formal (não-escolar), informal, articulando ciência, tecnologia e

cultura, e comprometido com a superação das desigualdades, metodologicamente

focado no processo de ensino-aprendizagem (ato de aprender). Compreende que a

relação educação e contemporaneidade coloca em destaque os processos civilizató-

rios, a complexidade epistemológico-metodológica, a multirreferencialidade curricu-

lar, as políticas públicas, o combate à pobreza e à desigualdade, os variados espa-

ços sociais, os diversos sujeitos e seus diferentes saberes, oriundos das suas práti -

cas sociais específicas. Dessa forma, fazem parte do universo conceitual do PPGE-

duC, categorias como educação, universidade, processos educativos, cultura, me-

mória, histórias de vida e (auto)biografias, movimentos sociais, etnia, gênero, ética,

desigualdade, diversidade, alteridade, história, tecnologias da informação e da co-

municação, diferença, formação de professores, linguagens, estética, saberes, tec-

nodemocracia, currículo, desenvolvimento, gestão, valores, cidadania, território, sus-

tentabilidade, participação, meio ambiente, democracia. O Programa tem procurado

acompanhar as características e o ritmo de implantação e crescimento do sistema

educacional na Bahia, sua distribuição pelo espaço/território do Estado, bem como a

13 Texto produzido, de modo original e inédito, para a Banca Progressão e Promoção Funcional de 
Professor Titular B para Professor Titular Pleno, na Universidade do Estado da Bahia (UNEB) no 
ano de 2014. 
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sua inter-relação com a sociedade na sua dinâmica e os diversos grupos que a

compõem. 

Os pesquisadores integrantes do PPGEduC vêm, pelo menos desde a déca-

da de 1980, trabalhando na coleta de informações sobre educação, organizando in-

dicadores, produzindo artigos e relatórios, propondo diretrizes e políticas para o se-

tor, tanto para a elaboração de políticas governamentais e a sua condução, quanto

para a sua crítica. Esta atividade de estudo e intervenção sempre se realizou no diá-

logo com centros de pesquisa e de estudos, seja na esfera governamental ou no

âmbito da sociedade civil, através da cooperação com organizações não governa-

mentais, e com outros centros acadêmicos. Eis alguns exemplos dessa produção14:

LIMA JR., A. S. (Docente). O Dinamismo do Sujeito na Ciência, Tecnologia,

Inovação e Educação. In: LIMA JR., A. S. de (Org.). Educação e contempo-

raneidade: contextos e singularidades. Salvador: EDUFBA, 2012a. v. 01. p.

29-66.

LIMA JR., A. S.; ANDRADE, D. M. de M. De como "ser professor": uma im-

pressão da subjetividade. In: LIMA JR., A. S. de (Org.).  Educação e con-

temporaneidade: contextos e singularidades. Salvador: EDUFBA, 2012. v.

01. p.81-99.

LIMA JR., A. S. O impossível da comunicação e a metáfora da linguagem:

uma compreensão alternativa da relação entre as tecnologias de informação

e comunicação e os processos formativos tecida no contexto da prática pro-

fissional. In: LIMA JR., A. S.; AMORIM, A.; MENEZES, J. M F. de (Orgs.).

Educação e contemporaneidade: processos e metamorfoses. Rio de Ja-

neiro: Quartet, 2009. v. 2. p. 9-42.

OLIVEIRA, M. O. M. (Docente). Tornar visível o cotidiano na escola: experi-

ências  na  EJA.  Revista  FAEEBA,  Salvador:  Eduneb,  v.  38,  p.  163-172,

2012.

FIALHO, N. H. (Docente). Universidades estaduais no Brasil: pauta para a

construção de um sistema nacional articulado de educação. Revista FAEE-

BA, Salvador: Eduneb, v. 21, p. 81-94, 2012.

SOUZA, E. C. (Docente); MEIRELES, M. M. (Discente Autor/Mest. Acadêmi-

14 Outras produções consultar “Produção Bibliográfica”. Disponível em: 
<http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/CadernoAvaliacaoServletacao=filtraArquivo&ano=2
012&codigo_ies=uneb&area=38>.
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co); PINHO, A. S. T. (Discente Autor /Doutorado). Tensões entre o local e o

global: ruralidades contemporâneas e docência em escolas rurais.  Educa-

ção (UFSM), Santa Maria: Edufsm, v. 37, p.351-363, 2012. 

MENEZES, J. M. F. (Docente). Projeto Colúmbia, educação e mudança cul-

tural: rediscutindo a relação entre pesquisa social, educação e mudança cul-

tural provocada no Brasil. Revista HISTEDBR On-line, Campinas: Navegan-

do, v. 1, 2012.

E, nesse contexto histórico, como vem acontecendo a formação dos pesqui-

sadores em Educação? Segundo Kuenzer e Moraes (2005), até meados de 1970 −

10 anos após a criação da Pós-Graduação em Educação no país – os pesquisado-

res da área ainda eram, em grande parte, formados no exterior, especialmente nos

Estados Unidos, numa perspectiva de abordagem quantitativa. Assim, hoje é possí-

vel inferir que a Escola norte-americana teve grande influência na formação dos pes-

quisadores no Brasil, bem como na estruturação da Pós-Graduação. Seria essa uma

das razões que fazem o sistema de avaliação exercido pela CAPES tão estruturado

em números? 

Vale ressaltar que antes da consolidação da Pós-Graduação em Educação no

país, houve uma iniciativa de formação de pesquisadores e produção de pesquisas

na área, como afirma Gatti  (2002), no Instituto Nacional de Pesquisas e Estudos

Educacionais (INEP), por meio do Centro Brasileiro de Pesquisa Educacionais15 com

suas ramificações regionais no Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia e Minas Gerais.

Desse modo, a formação de pesquisadores em Educação no Brasil não teve início

nas Universidades nem nos Programas de Pós-Graduação.

Com todo o esforço dos pesquisadores e das políticas para consolidação da

Pós-Graduação - conforme apontado acima através dos esforços do INEP em 1952

-e por mais que se agregasse experiência, e desenvolvimento aos Programas nessa

época, as autoridades ainda viam a atividade como uma espécie de abstração e sus-

citavam indagações vitais, como: qual o objetivo da Pós-Graduação? Qual a diferen-

ça entre especialista, mestre e doutor? Um pensamento ingênuo que necessita ser

identificado como tal. Hoje, com o avanço na consolidação desses processos forma-

tivos entende-se que os cursos stricto sensu ("sentido restrito") − mestrado, doutora-

do e mestrado profissional −, são obrigatoriamente avaliados pela CAPES para ter

15 Esta formação emergente do pesquisador em Educação de que fala Gatti (2002, p.16), parece ter 
sido marcada pelo “ensino-aprendizagem em cursos específicos, de métodos e técnicas de 
investigação científica em Educação, inclusive as natureza experimental”.
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validade. É importante frisar que nesses cursos se dá a formação de pesquisador e,

ao concluí-los, o profissional recebe um diploma acadêmico que lhe confere o título

de mestre ou doutor. No caso dos cursos classificados como lato sensu (expressão

latina que quer dizer "amplo sentido") estão as especializações e o MBA. Ambos pre-

cisam da autorização do MEC para ter validade e conferem um certificado no fim do

curso. O objetivo é ampliar os conhecimentos do profissional em uma determinada

área. 

Apesar das incertezas e equívocos, estava claro no Parecer nº 677/75 que o

objetivo da Pós-Graduação no país era a formar pesquisadores e docentes destina-

dos ao ensino superior. Portanto, para que tal objetivo fosse alcançado, os cursos de

pós-graduação deveriam se instalar, preferencialmente, no interior das universida-

des.

Ao apresentar um breve histórico sobre a Pós-Graduação no Brasil, esclareço

que o foco desta pesquisa é a formação do pesquisador em Educação, com um re-

corte no Programa de Pós-Graduação e Contemporaneidade da Universidade do Es-

tado da Bahia (UNEB). Busco, assim, compreender qual a importância da discussão

epistemológica na proposta do PPGEduC para a formação do pesquisador em Edu-

cação?

1.2 JUSTIFICATIVA

Mostrarei um conjunto de argumentos que justificam a relevância e necessi-

dade da realização deste estudo: explicitarei as de cunho pessoal, sociais, institucio-

nais mas, sobretudo, as que dizem respeito ao campo teórico. Justificar a necessida-

de de implementar uma pesquisa específica consiste em explanar argumentos que

possam ser evidentes, realistas, coerentes sobre a importância do tema mas, sobre-

tudo, sobre a relevância dos objetivos que se pretende alcançar com a realização de

tal pesquisa.

Assim, justifico este trabalho pondo em evidência sua relevância pessoal: pelo

fato de entender que não é neutro, coloco-me como um sujeito participante, interes-

sada pessoal, social e institucionalmente. Busco mostrar como esta pesquisa pode

colaborar no âmbito da formação do pesquisador, e apresento indicadores teóricos e

epistemológicos para o diálogo crítico e o aperfeiçoamento de práticas acadêmicas
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de formação na Pós-Graduação.

Meu interesse sobre as questões da pesquisa teve início quando docente no

curso de Pedagogia. Aproveitei vários questionamentos e dúvidas para serem discu-

tidos no trabalho de conclusão da Especialização cursada em Educação do Ensino

Superior. Escrevi o artigo intitulado: A pesquisa na formação e na prática de profes-

sores do ensino fundamental.  Naquele período,  tinha o objetivo de compreender

como os professores e estudantes do ensino fundamental entendiam a pesquisa e

como a praticavam no processo de ensino e aprendizagem. Começava a se desta-

car, naquele momento, o meu interesse sobre uma discussão que futuramente se

delinearia como meu objeto de pesquisa para o mestrado.

Paralelamente, já trabalhava como professora do Ensino Superior no curso de

Pedagogia e, durante minhas atividades com as disciplinas Pesquisa e Prática Pe-

dagógica I, II, III e IV, fui construindo uma base teórica, bem como formulando hipó-

teses e elaborando algumas problemáticas. Debrucei-me sobre questões referentes

à pesquisa na formação e na prática dos professores do Ensino Fundamental. Devi -

do aos estudos e à minha experiência na condição de professora do curso de Peda-

gogia, é que nasce o projeto de pesquisa de Mestrado. 

Nesse trabalho, continuei minha itinerância no campo da pesquisa em Educa-

ção. Procurei compreender o que entendiam os professores do ensino fundamental

sobre pesquisar a própria prática pedagógica. E, nessa trajetória, percebi que a pes-

quisa está inserida e praticada com mais recorrência em três sentidos, quando fala-

mos em escola do Ensino Fundamental: a pesquisa da prática, a pesquisa como

uma atividade didático-pedagógica e a pesquisa acadêmica. Esta última é concebida

não só como busca de conhecimento, mas igualmente como atitude política. A pes-

quisa não é ato isolado, intermitente, especial, mas atitude processual de investiga-

ção diante do desconhecido e dos limites que a natureza e a sociedade nos impõem.

Faz parte do processo de informação, como instrumento essencial para a emancipa-

ção, porque o pesquisador não é estático, está sempre chegando e partindo, e nes-

se movimento avança do desvelamento das questões que se impõem no contexto,

aprendendo com os erros e acertos. Pesquisar toma, então, contornos muito própri-

os e desafiadores, a começar pelo reconhecimento de que o melhor saber é aquele

que sabe superar-se. O caminho emancipatório não pode vir de fora, imposto ou do-

ado, mas será conquista de dentro, construção própria, para o que é importante lan-

çar mão de todos os instrumentos de apoio: professor, material didático, equipamen-
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tos físicos, informação (ABREU; ALMEIDA, 2008). Sobre a pesquisa da própria práti-

ca, percebi que, no exercício de sua prática pedagógica, o professor atua em diver-

sos níveis:  conduzindo o processo de ensino-aprendizagem, avaliando os alunos,

contribuindo para a construção do projeto educativo da escola e para o desenvolvi -

mento da relação da escola com a comunidade. Em todos estes níveis, o professor

defronta-se constantemente com situações problemáticas. Os problemas que sur-

gem são, de um modo geral, enfrentados tendo por base a sua experiência profissio-

nal, mas, frequentemente, isso não conduz a soluções satisfatórias. Daí a necessi-

dade do professor de se envolver em investigações que o ajudem a lidar com os pro-

blemas da sua prática. A pesquisa da prática realizada  in loco pode ter dois tipos

principais de objetivos. Por um lado, pode visar principalmente alterar algum aspecto

da prática, uma vez estabelecida a necessidade dessa mudança e, por outro lado,

pode procurar compreender a natureza dos problemas que afetam essa mesma prá-

tica, com vista à definição, num momento posterior, de uma estratégia de ação.

A partir deste trabalho, conclui que ainda existem muitos mitos quanto à ima-

gem do pesquisador. Para muitos professores do Ensino Básico, o pesquisador é al-

guém intocável, uma condição que eles próprios não são capazes de adquirir: al-

guém que está distante da escola e que ”fabrica teorias” desvinculadas da realidade.

Nessa vivência de experiências de pesquisa e ensino, venho estudando a re-

lação da pesquisa com a educação. Assim, em meio a tantos modos de pensar tal

relação, decidi fazê-lo pelo viés da formação do pesquisador em Educação. Para tal,

é importante estabelecer a relação que existe entre pesquisa e educação; essa, con-

siste no questionamento, reflexão crítica e validação dos argumentos construídos. A

diferença reside em compreender que, na pesquisa, a investigação é implicitamente

assumida como expediente cotidiano na atividade do pesquisador, que a enriquece

com outros tipos de conhecimento a construção de novos argumentos a serem vali-

dados em comunidades de discussão crítica.

Nos estudos existentes, destacam-se várias faces dessa formação. Exemplo:

os programas de iniciação científica construídos no interior das universidades brasi-

leiras como uma atividade realizada durante a graduação, na qual o estudante é ini-

ciado no campo da pesquisa científica, vivenciando experiências vinculadas a um

projeto de pesquisa, elaborado e desenvolvido sob a orientação de um docente-pes-

quisado. Cito ainda a formação inicial do pesquisador, que normalmente se dá nos

cursos de mestrado; as políticas públicas de formação referidas anteriormente e ao
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longo desta tese (Parecer nº 977/65; Planos Nacional de Pós-Graduação I, II, III, IV,

V, VI); as consequências das reformas da universidade na formação do pesquisador;

avaliações de programas de pós-graduação; experiências formativas em grupos de

pesquisa; o lugar da orientação na formação do pesquisador; a experiência investi-

gativa no âmbito da prática – e os exemplos seriam ainda muitos (OLIVEIRA, 2013).

Constatei, que um recorte interessante seria o Programa de Pós Graduação

em Educação e Contemporaneidade tomado como espaço de formação do pesqui-

sador em Educação. Diante da realidade vivida pelos discentes e docentes no cená-

rio atual: prazos; cobranças por produtividade; escassez de bolsas e financiamentos;

falta de estrutura para produção, entre outras questões − como o referido Programa

enfrenta tais questões e o que suas bases epistemológicas elaboram a esse respei-

to? Como a CAPES trata estas questões, ou o que recomenda? Não somente pelo

tema, nesse tocante, ser lacunar nas pesquisas existentes, mas em razão de se vi-

ver, nas últimas décadas, um período de muitas redefinições e reformas do chamado

paradigma moderno de universidade,  torna-se relevante repensar  a  formação do

pesquisador, bem como do paradigma moderno da pesquisa, no horizonte da crise

da epistemologia. Tal reflexão será retomada com maior fôlego no capítulo IV desta

tese.

Convém dizer que a escolha do Programa de Pós-Graduação em Educação e

Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia como locus  da pesquisa

deu-se não apenas pelo interesse de compreender uma realidade que me diz respei-

to, mas por perceber que tais discussões criam um ambiente favorável à criticidade

e, por consequência, a dimensão constitutiva da Pós-Graduação é potencializada.

Assim, o fato de o Programa de Pós-Graduação PPGEduC/UNEB estar em

fase de redimensionamento, possibilita que seja verificado com maior vigor, no senti-

do de contribuir com um aprofundamento teórico e epistemológico nas possíveis la-

cunas existentes, pois a relevância institucional do tema tem-se mostrado com bas-

tante veemência. 

Logo, a pesquisa pode contribuir com essa discussão reconhecida como perti-

nente pelo Programa de  Educação e Contemporaneidade PPGEduC/UNEB, e que

poderá interessar a outros Programas que cumprem os mesmos objetivos institucio-

nais de formar pesquisadores e produzir conhecimentos.

Para realização de tal pesquisa, surgem inicialmente algumas categorias que

poderão se ampliar no decorrer dos capítulos. Entendo que, a priori, tratarei do pro-
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grama de pós-graduação, da formação do pesquisador e da relação entre pesquisa,

educação e epistemologia. Para tanto, buscarei uma base teórica nos seguintes es-

tudiosos: Feyerabend (1989), Derrida (1995, 2003), Lyotard (2002), Santos (1988,

1997, 2004), Lima Jr. (2005, 2012a, 2012b, 2014), Guatarri (2011), Fialho (2012).

Esta escolha se justifica pelo fato de serem autores que lidam com uma epistemolo-

gia crítica e abrem possibilidades para novas formas de pensar, criar, recriar, ser flu-

xo e dinâmico. Permitem a visão de inesgotabilidade do objeto e, com isso, abrem

caminhos e espaço para a consideração de conhecimentos e saberes. 

1.3 PROBLEMATIZAÇÃO 

Uma tese deve apresentar questionamentos novos, sem ter a pretensão de

esgotar o seu objeto. É preciso que ao autor se autorize, e aqui exerço esse papel

de quem fala afirmando que a formação do pesquisador no Brasil já alcançou um pa-

tamar razoável de amadurecimento, visto que contou, nas últimas duas décadas,

com o apoio da CAPES e CNPq, um grande esforço da comunidade e do país, nota-

damente no sistema público. O que se teve foi uma consolidação de todo o sistema.

Hoje, já se pode dizer que existe um sistema de Pós-Graduação no país, dado o nú-

mero de Programas16 distribuídos em todo o território nacional (ainda que de forma

desproporcionada), pelo fato de parte desses Programas serem estruturados em li-

nhas de pesquisas consolidadas e estabelecerem intercâmbios com instituições e

Programas internacionais, além da existência de uma legislação que estrutura sua

natureza e objetivos, e da criação de agências de fomento. Contudo, faz-se urgente

e necessário avançar, e avaliá-los não só através de instrumentos internos destas

agências, como também pelos próprios programas que constituem o Sistema.

É imprescindível um olhar apurado para os problemas existentes, para que

seja possível progredir no processo de formação dos pesquisadores. Serão enume-

radas algumas situações de conflito desse contexto, que servem de base para a

construção de sua problemática. A primeira delas seria a falta de estímulo para as

pessoas tratarem problemas fundamentais de pesquisa em suas áreas específicas.

Nesse sentido, o tempo é determinante para que o trabalho seja concretizado. Mui-

tas pesquisas não fazem um recorte mais complexo, nem são tratadas de modo

16 225 Programas de Pós-Graduação em Educação segundo dados fornecidos pela CAPES. 
Disponível em: <http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?
acao=pesquisarAreaAvaliacao>.
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mais aprofundado em função do tempo que é exíguo e se configura como condição

e critério de avaliação do pesquisador, do Programa e de sua produção. Podam-se

os estudantes que têm um grande potencial e problemas de alta complexidade em

função do tempo. Hoje, existem essas limitações de prazos. A pesquisa não é estan-

que nem previsível: o importante é perceber que há um trabalho sendo desenvolvi -

do. Além do mais, vale a indagação: e o processo criativo, onde fica nesse contexto?

Esta questão dependerá da abordagem com a qual é operado o conceito de pesqui-

sa. Sendo assim, numa lógica moderna fundamentada nas ciências naturais, e que

tem a matemática como principal referência, a pesquisa passa a ser norteada por

um rigoroso determinismo. Nessa lógica em que figura o paradigma das ciências

modernas, “o rigor científico afere-se pelo rigor das medições” (SANTOS, 1988, p. 5)

e o conhecimento passa a ser compreendido como quantificar, dividir e classificar. A

natureza passa a ser descritível por via dos conhecimentos físicos e matemáticos,

sendo confundida, muitas vezes com um laboratório. 

Desta maneira, entende-se que o conhecimento fruto do âmbito científico tem

importante confiabilidade por ter comprovação objetiva, com resultados adquiridos

de maneira rigorosa, a partir da observação e experimentação. Outra característica

marcante da ciência moderna baseia-se na crença de que ela é progressiva e cumu-

lativa na aquisição de conhecimentos, portanto, distinta e superior a qualquer outro

tipo de conhecimento. É possível, por tal perspectiva, presenciar a produção de co-

nhecimento linear e cumulativa, legitimadora de verdades. Esse conjunto de valores

reafirmados a partir da Ciência Moderna se apresenta como autor de um modelo

que, apesar de ser duramente criticado na atualidade, ainda se apresenta em vigor. 

Esta intencionalidade ideológica encontra forças numa política capitalista que

determina processos de formação humana e, por consequência, propostas em todos

os níveis de ensino, gerando uma lógica mercadológica do conhecimento e padrões

de qualidade que “pretendem medir” aspectos subjetivos. 

No contexto das críticas a esse paradigma de ciência está situada a aborda-

gem proposicional-hipertextual pois, parafraseando Lima Jr. (2005), não existe so-

mente a lógica formal ou somente a lógica matemática: existem outras lógicas, com

dinâmicas e discursos próprios. Tal abordagem permite que as enxerguemos, admi-

tindo o infinito movimento de criação e recriação. Assim, convém estabelecer nexos

entre o objeto ora problematizado e a natureza proposicional-hipertextual da forma-

ção do pesquisador e da pesquisa em Educação. Tais nexos se constituem com
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base nas necessidades e dinamismos do ser, do pensar e do agir, demandados no

percurso formativo, além de serem concebidos como momento constante de criação

e recriação. Entendo que é da natureza proposicional ser “criativo, ser fluxo, não li-

near, aberto, singular” (LIMA JR., 2005, p. 195-196), porque proposicional vem do

humano e ser humano é ser genuíno e inacabado.

Nesse sentido, concordo com o autor, pois se o proposicional vem do huma-

no, a formação do pesquisador não foge a essa dinâmica de pensamento, conside-

rando que, nesse percurso, a vida de quem pesquisa parece estar exclusivamente

pautada por uma legislação institucionalizada e reduzida a situações curriculares, na

perspectiva taylorista.17 Faço essa crítica, entretanto, ainda percebendo a formação

do pesquisador em Educação numa lógica moderna. Contudo, reservo-me o direito

de não perder a utopia de que a abordagem proposicional-hipertextual possa encon-

trar as brechas existentes e agir. “Não que erradique em profundidade todos os fan-

tasmas que conduzem a reificar” (GUATARRI, 2011, p. 43), ao que acrescento a Ci-

ência Moderna.

Hoje, no Brasil, para se ter o título de pesquisador é necessário, em geral,

passar pelo processo de formação de doutorado. Logo, contabilizam-se dois anos de

mestrado, mais quatro anos de doutorado, perfazendo um total de seis a oito anos.

Sem contar que já se trata de profissionais, pois passaram por uma graduação e,

grande parte, por especialização. Uma parcela desses profissionais conduzirá esse

período com bolsa de financiamento sob uma série de condicionantes impostos pela

CAPES, a exemplo de: nota do programa, número de produção docente e discente,

valor de investimento destinado à pesquisa em cada plano de governo, entre outros. 

Em muitos casos,  passado esse período,  os  pesquisadores olham para  a

frente e percebem um sistema frágil, pois investiram um longo período da vida nos

estudos, nas pesquisas, para serem, de fato, pesquisadores, e lidam paralelamente

com a realidade de serem economicamente inativos no país, porque estão na condi-

ção de bolsistas. Normalmente, nesse período de formação, o sujeito chega a uma

idade que começa a ter responsabilidades e necessidades e, na condição de bolsis-

ta, não é possível sequer fazer financiamento de moradia no país. É um esforço mui-

to grande e um futuro incerto. Não existe estímulo para que essa carreira seja segui-

da. Dito isto, não assumo postura pessimista, tampouco derrotista: falo do lugar de

17 O taylorismo caracteriza-se pela ênfase nas tarefas, objetivando o aumento da eficiência ao nível 
operacional. Criado por Frederick Taylor (1856-1915), considerado pai da administração científica.
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uma pesquisadora bolsista, em formação, que vivencia tais dificuldades. 

Por outro lado, a profissão de pesquisador ainda é mitificada, e aqui, parafra-

seando Cassirer (1985) falo do mito tomado como tentativa de dizer o indizível, ou

seja, o que não se diz acerca da profissão de pesquisador, bem como das questões

ideológicas que permeiam os Programas de Pós-Graduação, na sua maioria induzi-

dos e incentivados pelos critérios de avaliação da CAPES com ideologia capitalista,

com visas principalmente aos números e exigindo tempos exíguos, produção em sé-

rie. Há de se entender que, subjacente a essas normas, existe um interesse, pois, se

assim não fosse, esses sujeitos por certo diriam o indizível.

Desta forma, a Universidade constrói seu alicerce apoiada também na produ-

ção dos pesquisadores em formação, o que posso chamar aqui de capitalização do

conhecimento símbolo de ascensão e status profissional, visando à possibilidade de

concorrer  a melhores condições estruturais  e  orçamentárias para a produção da

pesquisa. Desse modo, penso que a lógica que permeia a formação do pesquisador

é de cunho capitalista, com foco no mercado: é ter programas com notas máximas,

na maioria das vezes, às custas do sacrifício de pessoas que se submetem a tais

ideologias por afinidades e/ou por necessidade e desejo de ingressar na carreira

acadêmica. 

 Uma outra questão que é importante contestar é o tempo de formação não

contar para a aposentadoria. Acredito que o processo formativo da Pós-Graduação

deveria, também, ser considerado como trabalho para aqueles que ainda não se in-

seriram oficialmente no campo. A produção de pesquisas, teses, artigos, livros, dis-

sertações não se configuram como trabalho? Em geral, são seis anos de participa-

ção em eventos, reuniões periódicas, participação em grupos de pesquisa, participa-

ção em projetos de pesquisa, produção e divulgação de conhecimento. 

Do ponto de vista de investimento na carreira de pesquisador é preciso rever

muitos aspectos, pois não é raro encontrar exemplos de muitos programas que acei-

tam os estudantes sem bolsa e que, durante o processo de formação, ficam ávidos

pelos editais e, quando contemplados, se comprometem a não tentar obter nenhuma

outra fonte de renda. O valor dessa modalidade de bolsa ainda é muito baixo. Assim,

quero ressaltar que esses possuem uma carga horária de atividades, prazos e res-

ponsabilidades que não são reconhecidos pelas políticas de fomento, tampouco pe-

las Leis trabalhistas no país. Assim, esses mesmos pós-graduandos que não estão

no campo oficial de trabalho fazem parte da pesquisa produzida no país e não são
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reconhecidos  como trabalhadores;  além disso,  suas  pesquisas  e  produções  são

computadas em favor das universidades nas avaliações trienais da CAPES.

Existe uma parcela do sistema que vem se aproveitando da tradição de consi-

derar que os cientistas são diletantes, vivem com a renda de suas famílias e podem

fazer o que fazem simplesmente porque têm condição privilegiada; além disso, de-

vem se dar por contentes por poder estudar até os 30 anos, vivendo com bolsa. 

Hoje, a alienação do trabalho incide sobre o potencial intelectual do traba-
lhador, o que implica atingir o âmago de sua constituição de sujeito, inaugu-
rado uma forma de exploração que se pretende absoluta. A Universidade e,
no seu âmbito, a pesquisa, têm um compromisso com a crítica deste novo
processo e novo modo de configuração do jogo de poder.18 

Quanto à legislação, muita coisa precisa ser mudada. Com bolsa, por exem-

plo, não se tem benefício social nenhum. Existe uma demanda histórica dos pós-gra-

duandos, que estagnou há décadas no Congresso: o Documento dos Pós-Graduan-

dos, que trata dos seus direitos e deveres.19 O Governo não tem muito interesse na

questão e, ao mesmo tempo, é uma maneira de se eximir, pois não quer ter custos

adicionais. Em julho de 2011, houve um retrocesso muito grande, pois, por conta

dessa demanda histórica − de se ter um sistema mais robusto, mais garantias, me-

lhores condições de pesquisa e melhor remuneração − o governo, em 2011, por

meio de suas agências CNPq e CAPES, publicou uma portaria conjunta, permitindo

que os bolsistas tivessem vínculo de trabalho, ainda que esse fosse em unidades

complementares. Desse modo, isentou-se, conseguindo resolver dois problemas: se

o pesquisador quiser pleitear maior remuneração, não é do sistema de bolsas que

irá conseguir e, sim, trabalhando, seguindo atividades adicionais além da pesquisa;

e, além disso, conseguiu resolver a demanda dos pós-graduandos, que passou a

não mais vê-los como responsáveis em dar melhores condições de pesquisa. Por-

tanto, um dos aspectos que considero fundamental é colocar a carreira como uma

profissão mais convidativa.  Vejo que este problema é mais acentuado na Área de

Educação, porque isto tem a ver com as instâncias econômicas que são mais estra-

tégicas para o Estado Neoliberal. Parafraseando Hetkowski (2007), compreendo que

existe uma dinâmica que permeia todo o processo, como políticas de produção mer-

cadológica que utilizam estratégias mediadas pelas redes de comunicação. Tais re-

18 Produção fruto de orientação sob a coordenação do Professor Doutor Arnaud Soares de Lima 
Júnior em 20 fev. 2014.

19 Disponível em: <http://www.anpg.org.br/>.
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des possuem bases sólidas, ao planejar as ações: tal é o caso do uso das técnicas

em escala regional, nacional e mundial, que solidifica o desenvolvimento do capital

global. Concordo com a autora quando afirma que esse capital interessa ao estado

neoliberal conforme dito acima e as forças atuantes e ativas sob o prisma da globali -

zação. 

Nesse sistema complexo e com tantas nuanças, percebo que, em muitos mo-

mentos, perde-se de vista o que norteia essas concepções, ações e tensões no inte-

rior dos Programas, bem como das Políticas Nacional de Pós Graduação no país.

Logo,  entendo que todas essas questões apontadas na problemática convergem

para uma discussão epistemológica acerca das bases nas quais se assentam o Pro-

grama. Constato ainda que, embora apareçam indicadores revestidos de um discur-

so progressista, a tendência em curso é a ausência de uma crítica que conduza aos

esclarecimentos epistemológicos das questões,  postas de forma profunda, e que

apontem para a sua superação. Em decorrência disso, verifico que o caminho indi-

cado, embora aponte para as questões da contemporaneidade, pressupõe uma ten-

dência ao tecnicismo e a uma lógica neoliberal. Assim, cabe colocar a questão basi-

lar desta tese: qual a importância da discussão epistemológica na proposta do PP-

GEduC para a formação do pesquisador em Educação?

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo geral

Compreender a importância da discussão epistemológica na proposta do Pro-

grama de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade da Universidade do

Estado da Bahia para a formação do pesquisador em Educação.

1.4.2 Objetivos específicos

 Historicizar  a  Pós-Graduação em Educação no Brasil  e  o  Programa de

Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade da Universidade do

Estado da Bahia.

 Descrever de forma crítica a legislação brasileira sobre a Pós-Graduação
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em Educação no Brasil.

 Contribuir com a teorização crítica através da análise de documentos que

compõem o banco de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível

Superior (CAPES), referentes ao PPGEduC.

 Analisar as bases epistemológicas que compõem o PPGEduC.

 Contribuir com indicadores teóricos e epistemológicos para a formação do

pesquisador em Educação e Contemporaneidade.

1.5 ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO

Essa tese é composta por cinco capítulos. No primeiro, trato da parte introdu-

tória do trabalho, trazendo minha trajetória de pesquisadora e minha relação com o

objeto de pesquisa da tese. Faço um breve relato do que pretendo estudar/investigar

e de como surgiu a inquietação da pesquisa; no seio desta, a problemática, bem

como os objetivos que nortearam a investigação; apresento os caminhos da pesqui-

sa e o porquê da escolha do tema.

No segundo capítulo, a metodologia: é quando busco compreender qual a im-

portância da discussão epistemológica na proposta do PPGEduC para a formação

do pesquisador em Educação. Para interpretar os fenômenos e suas nuanças nesse

recorte – e entendendo que a metodologia constitui uma dimensão teórica e operaci-

onal – a pesquisa será fundamentada numa perspectiva qualitativa, com a finalidade

de trabalhar com um máximo de informações disponíveis, que tenham aderência à

minha intencionalidade, quando assumo uma postura crítica frente à Ciência Moder-

na. Visto que, ao enunciar a problematização desta tese aponto para aspectos de

conflitos concernentes à formação do pesquisador em Educação.

No terceiro capítulo, trarei uma discussão teórico-crítica sobre a formação do

pesquisador e a Pós-Graduação no Brasil. Entendo que tal discussão se mostra fun-

damental na busca de sustentação para indicadores para esta pesquisa. É indiscutí-

vel o crescimento e a solidificação da Pós-Graduação no país nos últimos 20 anos.

Porém, ser pesquisador no Brasil não é tarefa fácil. Mitos à parte, o pesquisador no

país tem passado por uma sobrecarga desumana e uma ferrenha cobrança no as-

pecto da produção do conhecimento. Atualmente, é possível assistir, com uma certa

naturalidade, ao reinado de um pragmatismo disseminado pela economia do conhe-
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cimento. O pesquisador se vê convocado a produzir de maneira fabril.  Há que se

avaliar as condições de trabalho, pois, nessa lógica, é desafiante e sofrido associar

e dedicar-se à docência e à pesquisa. Faço a relação da abordagem metodológica

ora utilizada pela via da base epistemológica que utilizo neste estudo, e por minha

concepção de pesquisa. Escolho utilizar os estudos realizados por Lima Jr. (2005),

por compreender que a sua abordagem de pesquisa descobre “furos” deixados pela

abordagem da Ciência Moderna considerando seus limites e impossibilidades para a

pesquisa eme educação. Não pretendo desqualificar a ciência moderna, mas corro-

boro o autor ao utilizar a abordagem hipertextual-proposicional e oferecer a possibili -

dade de uma maior inserção nos processos pós-modernos, processos esses que se

inserem na realidade dos sujeitos pesquisadores em formação, fundamentados na

diferença. Tal abordagem rompe com metodologias hegemônicas, lineares, que en-

gessam o processo de formação do pesquisador.

 A seguir apresento, em linhas gerais, o quarto capítulo. Nele explicito a con-

cepção de Educação deste trabalho e, ao mesmo tempo, trago para a análise a con-

cepção apresentada pelo Programa ao longo de doze anos. Posteriormente, ressalto

a importância de estabelecer  uma relação entre educação e epistemologia,  para

adentrar as bases epistemológicas do PPGEduC e analisá-las. Para tanto, uma vez

colocada no início do capítulo a concepção de Educação adotada por esta tese, des-

crevo sob quais perspectivas entendo a contemporaneidade e relaciono ambas cate-

gorias. Com base nessa relação, analiso o foco do PPGEduC e suas bases episte-

mológicas ao longo de doze anos e por meio de documentos tornados públicos pe-

los Cadernos de Indicadores CAPES.

No quinto capítulo faço uma análise das questões epistemológicas que per-

meiam as ementas do Programa de Pós-Graduação em Educação e Contempora-

neidade. O foco de análise é constituído pelos componentes curriculares obrigatórios

do curso. No âmbito dessa mesma análise construo a relação do capítulo com a

questão movente dessa tese que trata da discussão epistemológica e a formação do

pesquisador em educação. 
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2 A METODOLOGIA DA PESQUISA

Em se tratando do percurso metodológico de uma pesquisa, entendo que os

caminhos são muitos, pelo fato de não existir um método único. Porém, para fazer

uma escolha coerente − mesmo diante dos tropeços, encruzilhadas e dificuldades

para o alcance dos objetivos traçados, e obtenção da resposta à pergunta inicial − é

necessário um mergulho profundo na natureza do trabalho, bem como o conheci-

mento do campo metodológico da pesquisa em Educação. Não se trata pura e sim-

plesmente de uma escolha, mas da coerência que deve existir entre o objeto de pes-

quisa e a metodologia a ser utilizada, ou mesmo, noutras palavras, entre a constru-

ção do objeto de pesquisa e a metodologia inerente a este processo. 

Assim, é fundamental trazer o pensamento de Feyerabend (1989), pois enten-

do que uma das lógicas que nos faz abertos às possíveis opções para chegar ao co-

nhecimento sobre a natureza, as coisas, o Universo, deve levar em consideração to-

das as formas ou aspectos da atividade social e saber compreender e aplicar múlti-

plas metodologias para a construção e a manipulação desse conhecimento. Assim, o

processo educativo, nesta perspectiva, deve contemplar todas formas de conheci-

mento, não só a ciência, sem privilegiar nenhuma delas. Isto porque, segundo Feye-

rabend, a produção do conhecimento é mais um processo histórico do que um mero

processo lógico.

Feyerabend (1989), no campo da epistemologia e na linha de renovação me-

todológica, afirma que em ciência "tudo vale". Para ele, na verdade, não existe uma

entidade chamada a "ciência", sendo impossível uma "teoria da ciência" ou mesmo

um "método científico". 

Nesse sentido, retomo a questão inicial deste capítulo para ratificar o valor da

metodologia e de sua compreensão numa perspectiva que não pode ser entendida

como um campo unificado de regras e de procedimentos absolutos, que visam elidir

qualquer projeto de pesquisa desconforme com os seus pressupostos. A posição de

Feyerabend (1989) é clara no sentido de sinalizar os riscos da estagnação do pen-

samento, caso o consideremos de uma forma rígida. Suas considerações metodoló-

gicas derivam de uma reconstrução do campo epistemológico e, por esta via, da

subversão que causa na Ciência no contexto mais amplo do conhecimento humano,

a partir de seu caráter histórico. 
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Convém dizer que, ao corroborar as ideias de Feyerabend, deixo clara a mi-

nha posição contrária aos métodos da Ciência Moderna, que, por vezes, subjazem à

formação do pesquisador em Educação, uma vez que, em muitos momentos, não

consideram as singularidades dos sujeitos que dela participam. Entendo que, ao se

contrapor ao método único, Feyerabend traz para a minha reflexão uma questão im-

portante: se não existe um método único, acredito que nada está pronto nem acaba-

do. A ciência atua com o sujeito epistêmico, mas na formação e na pesquisa o sujei-

to é subjetivo; sendo assim, não posso caminhar nesta tese com uma metodologia

engessada e rígida (LIMA JR., 2012b). É nesse percurso que me encontro com as

ideias de Feyerabend.

O epistemólogo20 também põe em pauta a discussão sobre o estatuto da ciên-

cia, além de questões epistemológicas ligadas ao método, considerações sobre as

limitações do saber científico, com estruturas fechadas, diante da complexidade da

realidade e sobre os possíveis limites dos objetivos e do envolvimento do investiga-

dor no tratamento dos temas da pesquisa científica. Nesse sentido, não quero afir-

mar que só uma abordagem como esta consegue ter uma maior adesão aos proble-

mas e aos objetos de pesquisa em Educação, dado suas dinamicidade, relatividade,

complexidade e relação com a subjetividade humana, além de aspectos já bem tra-

tados de ordem social e econômica (LIMA JR., 2012b).

A seguir, descreverei algumas características da investigação qualitativa, inici-

almente sistematizada por Mucchielli (1991, p. 3):

Os métodos qualitativos são métodos das ciências humanas que pesqui-
sam, explicitam, analisam fenômenos (visíveis ou ocultos). Esses fenôme-
nos, por essência, não são passíveis de serem medidos (uma crença, uma
representação, um estilo pessoal na relação com o outro, uma estratégia
face a um problema, um procedimento de decisão...), eles possuem as ca-
racterísticas específicas dos 'fatos humanos’. O estudo desses fatos huma-
nos se realiza com as técnicas de pesquisa e análise que, escapando a toda
codificação e programação sistemáticas, repousam essencialmente sobre a
presença humana.

 Vale considerar que caracterizar a proposição não é fácil. Os obstáculos se

mostram desde a enorme variedade de denominações que compõem essa vertente:

naturalista, fenomenológica, humanista, construtivista. Além disso, essas diferentes

denominações refletem origens e ênfases diversas, o que resulta em uma grande

variedade de definições e características, consideradas essenciais a estratégias de

20 Feyerabend (1924-1994) tornou-se famoso pela sua visão anarquista da ciência e por sua rejeição 
da existência de regras metodológicas universais.
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pesquisa. Entretanto, esta variedade não é tão banal assim, pois reflete a diversida-

de de perspectivas epistemológicas. Dessa forma, vale a reflexão: é possível fazer

uma caracterização da metodologia, ou mesmo dos conceitos inerentes a uma pes-

quisa, deslocados da discussão do chão epistemológico onde cada uma dessas pos-

sibilidades se situa? Buscarei na pesquisa qualitativa, não uma solução, mas bases

que me encaminhem a indicadores para compreender a pertinência existente entre a

problemática exposta e a metodologia em questão. 

De acordo com as leituras realizadas para a estruturação dessa metodologia

− Lüdke e André (1988), Triviños (1987), Moreira (2002) e Gamboa (2007) − reco-

nheço que existem diferentes tradições e estratégias na abordagem qualitativa de

pesquisa. No âmbito  das Ciências Humanas e Sociais, é possível constatar duas

perspectivas metodológicas dominantes no que concerne à realização de pesquisa

científica.  Uma delas está atrelada aos métodos quantitativos,  cuja compreensão

abarca o comportamento humano como sendo consequência de forças, estruturas

internas e externas, fatores que atuam sobre os sujeitos, gerando resultados. Essa

perspectiva é denominada Positivismo. Os postuladores dessa corrente epistemoló-

gica afirmam que tais forças ou fatores podem ser estudados não somente pelo mé-

todo experimental, mas também por levantamentos amostrais. Nesse sentido, o es-

tudo do homem pode ser realizado por meio dos métodos das ciências naturais, se-

guindo sua lógica.  Moreira  (2002)  postula  que o positivismo contemporâneo tem

suas bases em John Stuart Mill (1843) e Auguste Comte (1848). 

A outra perspectiva metodológica a que me refiro defende o estudo do ho-

mem, considerando sua não passividade e capacidade de interpretar o mundo em

que vive de forma contínua. Os estudos que têm como objeto os seres humanos são

norteados pelos métodos qualitativos, e pelo fato de entender que o homem é dife-

rente dos objetos; existe, assim, uma latente necessidade da utilização de uma me-

todologia que leve isso em consideração. Nessa perspectiva teórica, a vida humana

é vista como uma atividade interativa e interpretativa, realizada pela relação dos su-

jeitos entre si e com o mundo. 

 Para os positivistas, a pesquisa qualitativa é considerada demasiadamente

subjetiva e não científica. Para eles, a pesquisa qualitativa não opera com dados

matemáticos, o que permite descobrir relações de causa e efeito no tratamento esta-

tístico. Contudo, o estudo da experiência humana deve ser feito partindo do princípio

de que os sujeitos interagem, interpretam e constroem sentidos. Existe, desse modo,



48

uma crítica explícita à perspectiva positivista: como mensurar a subjetividade? Como

falar em generalizações e fórmulas no contexto humano? O sujeito é realmente pas-

sivo? 

A partir  das leituras realizadas, interpretações e análises, inferi  que, numa

perspectiva interpretacionista, reside o pressuposto de que as pessoas agem confor-

me suas crenças, percepções, sentimentos e valores,  e seu comportamento tem

sempre um sentido, um significado que não se revela de modo imediato, precisando

ser desvendado. 

A abordagem qualitativa de pesquisa considera o pesquisador como principal

instrumento de investigação e a necessidade de contato direto e prolongado com o

campo. Daí decorre, também, a natureza predominante dos dados qualitativos: des-

crição detalhada de situações, eventos, pessoas, interações e comportamentos ob-

servados; citações literais do que as pessoas falam sobre suas experiências, atitude,

crenças e pensamentos; trechos ou íntegras de documentos, correspondências, atas

ou relatórios de casos. 

A pesquisa qualitativa pode, assim, ser melhor descrita se situada num cotinu-

um que admita grande variabilidade interna, em termos do grau da estruturação pré-

via imposta ao estudo. As pesquisas qualitativas nem sempre trabalham no contexto

da descoberta, podendo também ser usadas para verificar se as relações observa-

das com outras metodologias se confirmam em ambientes naturais. Nesse contexto,

penso ser importante, primeiro, defender a abordagem qualitativa pela via do objeto

e do que se pretende com ele.

Essa atitude consiste, ao meu ver, em considerar as mudanças que podem

ser evidenciadas em relação ao uso de metodologias do tipo qualitativa e a delimita-

ção de temas e objetos de investigação na pesquisa educacional. Aqui, faço um re-

corte ao meu objeto, pois tais metodologias deverão ser entendidas como respostas,

dentro do próprio campo, nesta tese denominado Formação do Pesquisador na Pós-

Graduação, que tem como  locus o Programa de Pós-Graduação em Educação e

Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia  (UNEB).  Tal  programa

identifica-se com as transformações operadas no âmbito maior da formação do pes-

quisador em Educação no Brasil. A forma como as explicações científicas lidam com

esse contexto faz emergir os questionamentos aos próprios parâmetros e métodos,

que redefiniram os focos de análise e apontaram para novos temas, novos objetos e

novos olhares, possibilitando a emergência desta pesquisa.
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Como todo objeto de pesquisa, este também é dinâmico. Compreendo que,

se pretendo nesta tese oferecer contribuições críticas, indicadores para formação do

pesquisador na pós-graduação, é fundamental compreender o percurso portador de

métodos e formas diferentes de investigação.

2.1 A PESQUISA QUALITATIVA EM EDUCAÇÃO

Atualmente, é explícito o interesse que pesquisadores do campo da educação

demonstram pela utilização das metodologias qualitativas. Apesar da crescente po-

pularidade dessa metodologia, ainda persistem muitas dúvidas sobre o que realmen-

te caracteriza uma pesquisa qualitativa, quando é ou não adequado utilizá-la e como

se coloca a questão do rigor científico nesse tipo de investigação.

Weber (1979) e Dilthey (1984) se mostram importantes colaboradores do ce-

nário que compõe a história da abordagem qualitativa de pesquisa. Para o primeiro,

o foco da investigação deve se centrar na compreensão dos significados atribuídos

pelos sujeitos às suas ações. Como Dilthey, ele argumenta que para compreender

esses significados é necessário colocá-los dentro de um contexto. Como analisar os

fatos humanos segundo os métodos utilizados pelas ciências naturais?

Ainda que os investigadores em antropologia e sociologia tenham vindo a
utilizar a abordagem descrita no presente livro desde há um século, a ex-
pressão ‘investigação qualitativa’ não foi utilizada nas ciências sociais até o
final  dos  anos sessenta.  Utilizamos  a  expressão  investigação  qualitativa
como um termo genérico que agrupa diversas estratégias de investigação
que partilham determinadas características. Os dados recolhidos são desig-
nados por qualitativos, o que significa ricos em pormenores descritivos rela-
tivamente a pessoas, locais e conversas, e de complexo tratamento estatís-
tico (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 16). 

A partir de tal reflexão, é possível entender os motivos que levaram os cientis-

tas sociais, no final do século XIX, a indagar se os métodos de investigação utiliza-

dos pelas ciências naturais davam conta de analisar e tratar os fenômenos huma-

nos. Compreendo que tais fenômenos são complexos e dinâmicos, o que torna qua-

se impossível o estabelecimento de leis gerais como na física e na biologia. Ainda

segundo Bogdan e Biklen (1994), a pesquisa qualitativa apresenta cinco característi-

cas básicas:

1. A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de da-

dos e o pesquisador como seu principal instrumento.  Para André (2001), a
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pesquisa qualitativa supõe contato direto e prolongado do pesquisador com

o ambiente e a situação que está sendo investigada, através de um trabalho

de campo.

2. Os dados coletados são predominantemente descritivos. Os dados coleta-

dos nesse tipo de pesquisa são minuciosos e carregados de detalhes acerca

de  pessoas,  lugares,  estruturas,  diálogos,  comportamentos.  Fazem parte

desse repertório materiais como fotos,  transcrições de entrevistas,  grava-

ções, desenhos etc.

3. A preocupação com o processo é muito maior do que com o produto. A pre-

ocupação do investigador está em compreender como determinado proble-

ma se manifesta e se desdobra em situações do dia a dia.

4. O significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de aten-

ção especial do pesquisador. Nesse tipo de estudo, uma preocupação carac-

terística é o modo como os sujeitos da pesquisa entendem e vivem a proble-

mática  desencadeadora  da  pesquisa.  O modo como compreendem esse

problema e seus desdobramentos no cotidiano é de fundamental importân-

cia. 

5. A análise dos dados tende a seguir um processo indutivo. Essa característi-

ca é vital no processo de construção metodológica dentro de tal abordagem,

pois o investigador não tem como preocupação determinante comprovar hi-

póteses previamente elaboradas no processo de construção do estudo. As

sínteses e constatações se consolidam a partir da análise dos dados num

processo ascendente. 

Segundo André (2001), a abordagem qualitativa se tornou muito popular e uti-

lizada pelos investigadores do campo educacional, sobretudo os brasileiros. Segun-

do a autora, embora a discussão e publicação a respeito da temática venha crescen-

do consideravelmente, existe ainda a falta de entendimento do que realmente é a

pesquisa qualitativa, bem como a compreensão de sua pertinência.

No final do Século XIX, por exemplo, surge um debate do qualitativo em opo-

sição ao quantitativo. Reduziu-se a reflexão à perspectiva de que aqueles trabalhos

que utilizassem uma abordagem do tipo quantitativa estariam encerrados no para-

digma positivista e conservador. Essa ideia abriga a possibilidade de pensar pesqui-

sas que se utilizam das duas abordagens e de pensar que o quantitativo e o qualita-

tivo estão relacionados num processo de investigação e análise.
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Portanto, em um objeto de pesquisa que trata de fatos humanos, que tem

como recorte um Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade

e considera a indissociabilidade entre homem e mundo, justifica-se a abordagem

metodológica acima explicitada como o caminho pretendido. Nessa perspectiva é

evidente o imbricamento do cerne desse estudo com a abordagem metodológica tra-

zida, pois os fatos humanos serão discutidos e, como tais, não permitem estratifica-

ção, isolamento e descolamento de seu contexto. Assim, a pesquisa qualitativa ga-

nha destaque neste capítulo metodológico, por conta do compromisso com a explici-

tação e compreensão da dinâmica do objeto e dos dinamismos que se travam em

torno dele.

2.2 ESTUDO DE CASO 

O PPGEduC/UNEB é um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da

vida real, no qual os comportamentos relevantes não podem ser manipulados, mas

onde é possível se fazer observações diretas e entrevistas sistemáticas. O estudo

de caso, além de possuir aspectos semelhantes, também se caracteriza pela capaci-

dade de lidar com uma completa variedade de evidências – documentos, artefatos,

entrevistas e observações. É um sistema limitado, e tem fronteiras em termos de

tempo, eventos ou processos, fronteiras que nem sempre são claras e precisas é um

caso sobre “algo”, que necessita ser identificado para conferir foco e direção à inves-

tigação. 

No cenário da abordagem qualitativa, aponto o estudo de caso como método

a ser utilizado neste trabalho. Busquei adequá-lo à demanda investigativa que fora

apresentada.

Como método de pesquisa, o estudo de caso é usado em muitas situações,
para contribuir com o nosso conhecimento dos fenômenos individuais, gru-
pais, organizacionais, sociais, políticos e relacionados. [...] Em todas essas
situações, a necessidade diferenciada dos estudos de caso surge do desejo
de entender os fenômenos sociais complexos. Em resumo, o método do es-
tudo de caso permite que os investigadores retenham características holísti-
cas e significativas dos eventos da vida real – como os ciclos individuais da
vida, o comportamento dos pequenos grupos, os processos organizacionais
e administrativos, a mudança de vizinhança, o desempenho escolar, as rela-
ções internacionais [...] (YIN, 2010, p. 24).

Assim como determinados métodos científicos prevalecem nas Ciências Natu-
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rais, distintos métodos de pesquisas nas Ciências Sociais preenchem diferentes ne-

cessidades e situações para investigação de tópicos no campo da educação. 

 Com efeito,  é necessário ressaltar que embora haja essa transposição, tais

métodos vêm sendo discutidos no sentido de sua pertinência, e sofrendo adapta-

ções para que possam ser utilizados. Sendo o estudo de caso o método a ser utiliza-

do na pesquisa em questão, trago algumas características suas para que possa me-

lhor explicitar a coerência da opção feita.

Como evidencia Yin (2005), o estudo de caso contribui para a busca do co-

nhecimento sobre determinado grupo social, instituição, fenômenos individuais; ora,

o que é proposto nesse trabalho é justamente o estudo sobre a formação de pesqui-

sadores pertencentes a um determinado Programa de Pós-Graduação em Educação

e, para tal, será necessário adquirir características gerais do processo formativo des-

ses pesquisadores no seu contexto real.

Os estudos de caso têm uma história cujas origens podem ser identificadas

em meados do Século XIX e que segue várias etapas até se chegar aos tempos atu-

ais. As mais antigas origens do estudo de caso podem ser encontradas no campo da

Medicina. Um dos mais famosos é o de Phineas Gage,  um australiano que,  em

1848, num acidente com explosivos, teve seu cérebro atingido. Os estudos de caso

são até hoje utilizados nesse campo para que se façam estudos de síndromes raras.

No âmbito das Ciências Sociais, os estudos de caso foram amplamente utili-

zados pelos pesquisadores da Escola de Chicago nas décadas de 1920/1930. Em-

bora os pesquisadores de tal Escola também fizessem uso de métodos quantitati-

vos, notabilizaram-se pelo desenvolvimento de procedimentos qualitativos na pes-

quisa sociológica. Houve pesquisas fundamentadas em documentos como cartas,

diários, depoimentos pessoais, autobiografias, histórias de vida e observação partici-

pante.

Nesse período, o Departamento de Sociologia da Universidade de Chicago foi

assinalado por várias possibilidades de investigação, as quais convergiam para os

estudos da sociologia urbana e do imigrante, fosse quanto às relações raciais, fosse

quanto ao problema das populações negras nos Estados Unidos. A preocupação dos

seus precursores concentrava-se em temáticas concernentes à sociedade moderna

e contemporânea, além das sociedades tribais e tradicionais. O motor desse pensa-

mento era a não redução da sociedade a um simples amontoado de pessoas, mas

que, de outro modo, não a tornasse uma entidade transcendente em relação a esses
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mesmo indivíduos. O desejo de construção de uma Sociologia própria, distinta das

formulações teóricas europeias, mais direcionadas aos trabalhos empíricos do que à

construção de teorias gerais, foi uma das grandes conquistas da Escola de Chicago

(BECKER, 1996).

Os trabalhos aí desenvolvidos não foram definidos por seus autores como es-

tudos de caso. Muitos deles, no entanto, trataram da análise profunda e exaustiva de

casos, sobretudo os que se referiam a ocupações de baixo status social. O prestígio

da Escola de Chicago começou a declinar a partir da segunda metade da década de

1930. A principal causa desse declínio foi um movimento iniciado por pesquisadores

da Universidade de Columbia, que preconizavam maior rigor científico nas pesqui-

sas sociais. O desenvolvimento das técnicas estatísticas e sua aplicação na análise

de dados contribuíram para a valorização dos levantamentos de campo.

A partir da década de 1960, muitos pesquisadores sociais começaram a res-

saltar as limitações dos métodos quantitativos. Com a difusão das ideias divulgadas

por Thomas Kuhn em 196221, passou-se a questionar as bases que fundamentavam

os trabalhos desenvolvidos até então, sobretudo os de natureza quantitativa. Na dé-

cada de 1970, surgiram importantes trabalhos tratando do estudo de caso como deli-

neamento de pesquisa. Cabe citar trabalhos de Robert Stake (1978) em Educação.

A mais expressiva das publicações, no entanto, surgiria em 1985: o livro de Robert

Yin que contribuiu decisivamente para a aceitação do estudo de caso nos diversos

campos do conhecimento. Atualmente, pesquisas elaboradas sob o formato de estu-

do de caso são cada vez mais frequentes no campo das Ciências Sociais e da edu-

cação.

Muitas pessoas são atraídas pelo estudo de caso por achar que seja fácil,

pensando que suas estratégias podem ser dominadas sem muita dificuldade. Se-

gundo Yin (2005, p. 94, grifo nosso), “As demandas de um estudo de caso sobre seu

intelecto, seu ego, e suas emoções são muito maiores do que de qualquer outro mé-

todo de pesquisa. Isso ocorre porque os procedimentos de coleta de dados não são

rotineiros”. 

Para o autor, existem algumas habilidades básicas a serem dominadas por

aqueles pesquisadores que irão utilizar o estudo de caso: formular boas questões e

interpretar as respostas; ser bom ouvinte e não ser atrapalhado por suas próprias

ideologias e preconceitos; ser adaptável e flexível para que situações novas possam

21 Estrutura das Revoluções Científicas.
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ser vistas como oportunidades, não como ameaças; ter noção clara dos assuntos

em estudo, mesmo no modo exploratório; ser imparcial sobre noções preconcebidas,

incluindo as derivadas da teoria.

Vale ressaltar que, embora esteja clara a opção metodológica deste trabalho,

não significa que esteja isenta das tensões com o método, pelo menos considerado

como procedimento canônico., pois não foi a minha pretensão vislumbrar o conheci-

mento total do objeto em questão, mesmo porque não acredito que seja possível. Tal

impossibilidade decorre de uma discussão e opção epistemológica que me leva a

duvidar dos padrões e moldes estabelecidos como único caminho. Entendo que ne-

nhum tipo de conhecimento, tampouco o científico, seja capaz de esgotar o objeto,

pois este é uma representação individual e subjetiva − portanto, infinita e inesgotá-

vel. Fiz uma descrição mais acurada, estabeleci uma interligação entre o objeto e

seus instrumentos, no sentido de trazer uma resposta ao problema apresentado e al-

cançar os objetivos traçados.

2.3 ETAPAS DA PESQUISA

Para dar concretude aos caminhos metodológicos traçados por esta pesquisa,

e considerando suas várias fases, a captura qualitativa dos dados dar-se-á em três

etapas fundamentais: I − Levantamento Bibliográfico; II − Análise Documental; III −

Entrevistas. A pluralidade das informações tornará exequível, por meio de um apro-

fundamento qualitativo,  a  análise pela complementação das fontes.  Para realizar

essa importante fase, é necessário o conhecimento e a utilização dos instrumentos

citados, os quais foram escolhidos e aplicados de acordo com o objetivo do estudo.

Os instrumentos de recolhimento de dados são indispensáveis para registrar

e acumular as informações para a pesquisa. Esses instituem coerência com a meto-

dologia de pesquisa em que estão relacionados e colaboram para uma das etapas

mais importantes para o desenvolvimento do estudo, a coleta de dados. Para efetuar

pesquisas é imprescindível que o investigador tenha ciência dos instrumentos de co-

leta de dados para que possa eleger e fazer uso dos procedimentos mais pertinen-

tes na obtenção dos dados do seu estudo, pois assim poderá otimizar e qualificar o

desenvolvimento da sua investigação. 
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2.3.1 Pesquisa bibliográfica

Inicialmente, foi feito um levantamento de leituras a partir do que indicara o

objeto de pesquisa contido em meu projeto. A bibliografia estudada e elencada nes-

se primeiro momento trouxe indicativos do que deveria buscar posteriormente.

Desse modo, as referências bibliográficas sobre a Pesquisa em Educação e a

Formação do Pesquisador no Brasil se constituem como fontes secundárias. Foram

buscadas em meu acervo pessoal, na biblioteca setorial do PPGEduC, na biblioteca

central da UNEB, na biblioteca da Faculdade de Educação da UFBA; e, na rede, fo-

ram feitas buscas a partir de categorias eleitas no projeto de pesquisa: formação do

pesquisador em Educação, a pesquisa em Educação no Brasil, a história da Pós-

Graduação no Brasil, a história da Pós-Graduação em Educação no Nordeste. Res-

salto que essas temáticas se encontraram entremeadas de várias formas durante as

pesquisas

Foi feita a leitura de resumos, resenhas, sumários, referências bibliográficas

de livros, artigos, teses e dissertações - sobre as categorias acima apontadas - para

que pudesse escolher o material afim com o objeto da pesquisa, conseguindo, desse

modo, atingir o objetivo da tese.

Nesse primeiro momento, pude constatar uma vasta bibliografia a respeito da

pesquisa em Educação no Brasil; contudo, há pouco material detido sobre a análise

do currículo que forma esse pesquisador e, em particular, sobre como proporciona

um olhar crítico frente à realidade da pesquisa no país.

O segundo conjunto de obras selecionadas trata dos documentos legais que

respaldaram/respaldam a implantação e funcionamento da Pós-Graduação no país.

Nesse conjunto de leituras, tive como objetivo compreender de maneira crítica os

avanços e retrocessos na trajetória da Pós-Graduação em Educação.

Um terceiro apanhado teórico se refere ao histórico do Programa de Pós-Gra-

duação em Educação e Contemporaneidade. Foram consultadas obras elaboradas

por docentes de tal Programa, que traçam seu histórico e consolidação. Aqui consul-

tei fontes primárias e secundárias. Saliento que não há registros de estudos sobre a

temática específica trabalhada nessa tese.

Um quarto grupo de materiais consultado foi composto de documentos oficiais

da CAPES, bem como de artigos científicos que versam sobre os critérios de avalia-

ção CAPES e seus impactos na produção da pesquisa em Educação no país. Além
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disso, outros estudos sobre a contemporaneidade. 

Ao realizar a seleção inicial da bibliografia utilizada, foi importante construir

uma lista com a identificação de todas as fontes, para que fosse possível ordenar as

leituras que foram iniciadas por obras sobre a implantação e consolidação da Pós-

Graduação no Brasil e a pesquisa em Educação no país; tais obras estabelecem a

relação entre o pesquisador e sua formação.

Embora tivesse como objetivo preservar o ordenamento prévio das leituras

elencadas, ressalto que tais não aconteceram linearmente, pois, em várias fases do

processo, foram entremeadas pela análise de diversos textos, considerando a ne-

cessidade de traçar o paralelo de temáticas e conceitos para a construção de tópi-

cos da tese. A realização das leituras foi documentada em fichas e resenhas, além

de serem feitas extrações de passagens dos textos, com o objetivo de utilizá-las em

citações diretas e indiretas, comentários e críticas.

Vale ressaltar que as fontes bibliográficas dialogam com as fontes documen-

tais em vários momentos. Por vezes, os documentos analisados apresentavam uma

referência bibliográfica colaborando para sinalizar a linha teórica do documento e,

assim, sua interpretação. 

2.3.2 Análise documental

Por considerar importante, trago neste momento da escrita o conceito de pes-

quisa documental, visto que, sendo uma técnica que se destaca com veemência nas

ciências humanas, parte de fontes − escritas ou não. A sua base se encontra na in-

vestigação, sendo realizada a partir  de documentos;  tais documentos podem ser

contemporâneos ou retrospectivos, considerados cientificamente autênticos. Enten-

do ainda a pesquisa documental abrangendo a realizada através de fontes como ta-

belas, estatísticas, cartas, pareceres, fotografias, atas relatórios, obras originais de

qualquer natureza, ofícios, projetos, notas, diários, ofícios discursos, depoimentos

orais; tais depoimentos são utilizados nesta tese no contexto das entrevistas, confor-

me descreverei abaixo.

A análise documental constitui uma técnica importante na pesquisa qualitati-

va, seja complementando informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando

aspectos novos de um tema ou problema (LÜDKE; ANDRÉ, 1988).

Em seguida,  as leituras realizadas foram aprofundadas sobre textos docu-
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mentais pertinentes à Pós-Graduação no Brasil e à criação e avaliação do Programa

de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade da UNEB. 

Tendo em vista que essa pesquisa pretende analisar um Programa de Pós-

Graduação no que se refere ao currículo que forma o pesquisador em Educação, é

imprescindível recorrer aos documentos escritos gerados por tal Programa. 

A análise documental é derivada de métodos históricos, essencialmente preo-

cupados com os problemas de seleção e avaliação de evidências. Esses métodos

foram desenvolvidos inicialmente por Von Ranke e influenciaram a forma de escre-

ver os relatórios acadêmicos (BARZUN; GRAFF, 1992).

A busca de documentos do Programa de Pós-Graduação em Educação e

Contemporaneidade (PPGEduC/UNEB) precisa ser  realizada com a finalidade de

avaliar se a proposta dessa pesquisa é factível, e para informar sobre o que antece-

de e a natureza do tema em questão. A busca de documentos pode abranger origi-

nais ou fontes comprobatórias de âmbito local e nacional. 

Na presente pesquisa, serão analisados os seguintes documentos:

 Proposta do Programa PPGEduC, desde sua fundação e até os dias de

hoje;

 Proposta Curricular do Programa;

 Cadernos de Indicadores do Programa, gerados pela CAPES;

 Manual de Coleta de Dados − CAPES;

 Planilhas Comparativas de Avaliação Trienal − CAPES;

Relatórios de Avaliação − CAPES;

 Resultados de Avaliação do Programa − CAPES; 

 Histórico CAPES e seus critérios de avaliação.

É mister lembrar que a seleção adequada dos documentos é particularmente

importante no que é denominado  análise do conteúdo,  tendo sido definida como

uma técnica de pesquisa para tornar retratáveis e válidas as inferências dos dados

em relação ao seu contexto. Logo, os documentos citados acima possibilitarão uma

melhor análise e compreensão da realidade que pretendo investigar neste trabalho.

Portanto, no que diz respeito às fontes documentais, constituíram-se de um

conjunto de texto legais, e/ou prescritivos referentes à instituição da UNEB (da Pós-

Graduação, especialmente do PPGEduC).
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3 A FORMAÇÃO DO PESQUISADOR E A PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

NO BRASIL

Para melhor compreender as contribuições do Programa de Pós-Graduação

em Educação e Contemporaneidade (PPGEduC/UNEB) para a formação do pesqui-

sador em Educação no Brasil, é de fundamental importância um aprofundamento no

contexto do cenário nacional. Para tanto, é necessário não somente empregar esfor-

ço e atenção nos aspectos teóricos e metodológicos, mas estar paralelamente vigi-

lante às questões de cunho epistemológico. Caso contrário, a construção da pesqui-

sa pode resultar numa prisão às tecnicalidades. Nesse sentido, trarei, ao longo do

presente capítulo, uma discussão teórico-crítica sobre a Formação do Pesquisador e

a Pós-Graduação no Brasil. Entendo que tal discussão se mostra fundamental na

busca de sustentação e indicadores para esta pesquisa.

É indiscutível o crescimento e a solidificação da Pós-Graduação no país nos

últimos 20 anos; porém, ser pesquisador no Brasil não é tarefa fácil. Mitos sobre a

formação a parte, o pesquisador no país tem passado por uma sobrecarga desuma-

na e uma ferrenha cobrança no aspecto da produção do conhecimento. Atualmente,

é possível assistir, com uma certa naturalidade, o reinado de um pragmatismo disse-

minado pela economia do conhecimento. O pesquisador se vê convocado a produzir

de maneira fabril.  Há que se avaliar as condições de trabalho, pois nessa lógica é

desafiante e sofrido associar e dedicar-se à docência e à pesquisa. Do período de

1990 até os dias de hoje, é notável a brutal intensificação do trabalho, questão que

merece ser estudada e analisada de forma crítica, explicitando suas reais conse-

quências no sistema de formação do pesquisador e sua produção, bem como para o

ensino e a pesquisa. Não há mais tempo para refletir, pois todos estão reféns dos

números, dos relatórios de avaliação, da quantidade. O professor e pesquisador Al-

ceu Ferraro aponta:

Ninguém mais tem tempo para parar e pensar, escrever um artigo tranquila-
mente, produzir alguma coisa nova. Tudo é feito em cima do joelho, corren-
do, porque tem mais três coisas na fila para fazer. Não há mais tempo para
escrever com calma, para pensar, para refletir. A avaliação não incide sobre
a qualidade, a quantidade tem um peso muito grande [...] a avaliação tende
a se transformar num elemento traumatizador, num elemento inibidor, num
elemento de mero controle. No entanto, ela deveria ser um elemento esti-
mulador, provocador, representando mais um desafio do que propriamente
punição (apud SOUSA; BIANCHETTI 2007, p. 402).
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Diante de tal crítica, vale destacar que todas essas atividades citadas pelo au-

tor fazem parte do relatório de avaliação da CAPES. Os docentes-pesquisadores e

pesquisadores em formação devem demonstrar o cumprimento de itens em caráter

cumulativo, imprescindíveis para a qualificação acadêmica da universidade, inclusive

para a manutenção do seu estatuto como universidade. Assim, de acordo com Derri-

da (2003), a universidade se apresenta nesse, e em outros casos, como  lugar de

vulnerabilidade, assédio, sem defesa, cidadela exposta e prestes a se render – se

vende e se rende. A lógica mercadológica estabelece um jogo sórdido, fazendo os

sujeitos acreditarem que, se em algum momento forem excluídos das relações que

configuram o campo da Pós-Graduação, os culpados serão eles próprios. 

Aqui, vale ressaltar um outro aspecto estritamente epistemológico da proble-

mática desta tese, que é o fato de a pesquisa estar relacionada exclusivamente à

produção de conhecimento científico ou, noutras palavras, à produção de sentido

dentro da racionalidade científica, sem que se cogitem outros modos de gerar e ela-

borar sentido diretamente relacionados com o saber do sujeito. Lima Jr. (2005) afir-

ma que a Ciência advoga para si mesma o status epistemológico da humanidade,

como se não houvesse epistemologia em outros modos elaborativos de constituição

da realidade pelo sujeito e, por derivação, a pesquisa invariavelmente restringir-se-ia

ao modo de produção de sentido da Ciência, não havendo possibilidade de convi -

vência entre distintas cientificidades e inteligibilidades.22 

3.1 A FORMAÇÃO DO PESQUISADOR EM EDUCAÇÃO

Mesmo antes da Universidade, a formação do pesquisador em Educação no

Brasil teve início no final dos anos de 1930, com a criação do Instituto Nacional de

Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) em 13 de janeiro, no Estado do Rio de

Janeiro, no governo do então presidente Getúlio Vargas, tendo o professor Lourenço

22 Esta reflexão teve origem em sessão de orientação com o professor Arnaud Soares de Lima Júnior
em 27 mar. 2014.
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Filho como Diretor-Geral.23 

Sendo assim, ratifico a importante contribuição desse Instituto para a forma-

ção do pesquisador em Educação, sobretudo no ano de 1952, quando o professor

Anísio Teixeira assume a sua direção e passa a dar maior ênfase ao trabalho de

pesquisa. Ele estabeleceu centros regionais de pesquisa como um meio de fundar

em bases científicas a reconstrução educacional do Brasil. Para dar concretude a

esse projeto, estabeleceu o desdobramento do INEP com a criação do Centro Brasi-

leiro de Pesquisas Educacionais (CBPE), com sede no Rio de Janeiro, e dos Cen-

tros Regionais, nas cidades de Recife, Salvador, Belo Horizonte, São Paulo e Porto

Alegre. Tanto o CBPE como os centros regionais estavam vinculados à nova estrutu-

ra do INEP. Os dados das pesquisas, estudos e avaliações realizadas nesse Instituto

foram utilizados por pesquisadores, gestores, e outros, além de revelarem as neces-

sidades da área educacional, apontando quais aspectos devem ser contemplados

pelas políticas públicas. Vale pontuar, nesse período, o ineditismo do INEP que do

ponto de vista do estudo sobre as temáticas acima apontadas estabelece pela pri-

meira vez no país uma agenda de pesquisa para que se colocasse a realidade esco-

lar e assim apontasse demandas para as políticas nacionais. 

Segundo Gatti (2002), a relevância desses centros no avanço de bases meto-

dológicas, sobretudo quanto à pesquisa com fundamento empírico, no Brasil, pode

ser dada pelo contraponto com as instituições de Ensino Superior e universidades

da época, nas quais a produção de pesquisa ainda era tímida. O INEP e seus cen-

tros constituíram-se em focos produtores e irradiadores de pesquisas e de formação

em métodos e técnicas de investigação científica em Educação, inclusive as de na-

tureza experimental. Pesquisadores de tais centros passaram a atuar, também, no

ensino superior, e professores de cursos superiores também vieram a atuar nos cen-

tros, criando uma fecunda interface, especialmente com algumas universidades.

Assim, foi possível, a partir de grupos fixos de trabalho e pesquisa, um núme-

ro consistente de publicações; a oferta de cursos de formação de pesquisadores,

23 Atualmente, o INEP responde pelas avaliações do Sistema Educacional Brasileiro (todos os níveis 
e modalidades), e pela promoção de pesquisas e estudos relacionados à educação. Alguns dos pro-
cedimentos pelos quais o INEP obtém seus dados estatísticos e avaliativos são: Censo escolar e 
superior. Avaliação dos Cursos de Graduação (reconhecimento ou renovação) e Avaliação Institucio-
nal (a partir de informações cedidas pela própria instituição, por meio eletrônico e/ou por avaliação 
in loco). Sistema de Avaliação da Educação Superior Saeb (SINAES); Sistema Nacional de Avalia-
ção da Educação Básica; Exame Nacional do Ensino Médio Encceja (Enem); Exame Nacional para 
certificação de competências (para jovens e adultos) (BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira. Disponível em: 
<http://www.inep.gov.br/institucional>.).

http://www.infoescola.com/educacao/instituto-nacional-de-estudos-e-pesquisas-educacionais-anisio-teixeira-inep/
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bem como a importante participação de docentes de outros países, sobretudo latino-

americano. Porém, foi apenas na década de 1960 que programas sistemáticos de

pós-graduação (mestrado e doutorado) foram criados. Além da trajetória inicial im-

plementada pelo INEP, também colaborou para essa sistematização a intensificação

de programas de formação no exterior e a reabsorção desse pessoal, acelerando a

produção de pesquisa, a formação de pesquisadores e a formação de quadros para

as universidades. Em consequência, os Centros de Estudos são extintos e todo o in-

vestimento passa a ser direcionado aos Programas de Pós-Graduação sediados nas

Instituições de Ensino Superior.

Reforço o registro de que o primeiro curso de Pós-Graduação em Educação

foi o mestrado criado em 1966 na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

(PUC-Rio). Nessa jornada de criação, consolidação e expansão, cabe salientar o

que foi considerado como primeiro grande passo no sentido de se refletir sobre a

pesquisa em Educação no país. Refiro-me ao artigo de Gouveia (1971)24, que infor-

ma diversas publicações científicas sobre a pesquisa em Educação. 

Ao tempo em que ressalto as questões históricas institucionais da formação

do pesquisador em Educação no Brasil,  compreendo a necessidade de explicitar

uma reflexão a respeito, pois estamos diante de um processo que abala certezas,

provoca perplexidades ou confirma, faz ruir ou restaura fundamentos teórico-meto-

dológicos e traz descobertas que, muitas vezes, estão além da concretização de

uma tese. Arrisco afirmar que a formação do pesquisador se trata, também, da for-

mação do sujeito, da pessoa. Digo “arrisco” porque não são todos os processos for-

mativos em pesquisa que oportunizam transcender  o aspecto acadêmico − mas,

quando isso ocorre, incorporamos para toda a vida.

Do ponto de vista acadêmico, é possível afirmar que um dos elementos-chave

desse processo de formação é a noção de que cada projeto, cada pesquisa realiza-

da e cada conhecimento novo produzido inserem-se em uma determinada área de

conhecimento, com suas características, lutas internas e externas, suas histórias de

rupturas e continuidades, que a definem como um campo. Nesse sentido, sustento

que a preparação de pesquisadores na área de Educação, no Brasil, reflete a histó-

ria de um campo cuja configuração é resultado de lutas – no campo metodológico, li-

24 O texto de Aparecida Joli Gouveia inaugurando a revista Cadernos de Pesquisa, em 1971 
apresenta análises constituíram-se em importantes marcos de periodização para estudar a história 
da pesquisa em Educação no Brasil e, consequentemente, para analisar a formação de 
pesquisadores na área.
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da-se a todo tempo com um grande esforço em adaptar as metodologias de outros

campos de conhecimento à Educação, ou mesmo de criar novas metodologias que

sejam validadas pela comunidade científica; há um grande esforço para maior equa-

lização na distribuição de financiamentos de pesquisas em relação a outras áreas –

o que gera disputas por legitimação (PESSANHA, 2005). 

Na história da formação do pesquisador e na institucionalização da pesquisa

no Brasil,  existe um marco indiscutível,  o Parecer nº 977 de 03 de dezembro de

1965, do então Conselho Federal de Educação (CFE). Exarado pela Câmara de En-

sino Superior (CES) daquele conselho, teve como relator o conselheiro Newton Su-

cupira. Esse parecer tem como objeto a definição da pós-graduação, seus níveis e

suas finalidades.

De acordo com tal Parecer, a Pós-Graduação no país teve como objetivo pri-

meiro a formação de professores para o ensino superior próprio. O Estatuto do Ma-

gistério Superior, promulgado em 1965, “induzia a demanda de pós-graduação, na

medida em que direcionava a ascensão da carreira docente à obtenção de títulos de

mestrado e doutorado” (BRASIL, 1965, p. 59). 

O Parecer possui sete tópicos: a origem da pós-graduação, sua necessidade,

seu conceito, o exemplo da pós-graduação nos Estados Unidos, a pós-graduação na

Lei de Diretrizes e Base (LDB) de 1961, a pós-graduação e o Estatuto do Magistério,

além da  definição  e  caracterização  da  pós-graduação.  O documento  é  explícito

quanto às influências do modelo norte-americano, quando coloca:

Sendo, ainda, incipiente a nossa experiência em matéria de pós-graduação,
teremos de recorrer inevitavelmente a modelos estrangeiros para criar nos-
so próprio sistema. O importante é que o modelo não seja objeto de pura
cópia, mas sirva apenas de orientação. Atendendo ao que nos foi sugerido
pelo Aviso ministerial, tomaremos como objeto de análise a pós-graduação
norte-americana, cuja sistemática, já provada por uma longa experiência,
tem servido de inspiração a outros países (BRASIL, 1965, p. 74).

Tais influências organizavam o processo formativo de modo a implementar

uma rigorosa seleção de seus candidatos, que, uma vez admitidos, deveriam partici-

par de certo número de cursos, seguir seminários e trabalhos de pesquisa, após

submetendo-se a uma série de exames. Os cursos de mestrado e doutorado com-

preendiam uma área de concentração (major) à escolha do estudante e matérias de

uma área conexa (minor). Para o doutorado, a tese era obrigatória; para o mestrado,

poderia ser exigida uma dissertação ou outro tipo de trabalho escrito, ou apenas os
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exames prestados. Estes eram numerosos e exigentes (LÜDKE, 2005).

Nesse sentido, entendo que pouca coisa mudou ao longo de quase cinquenta

anos. Na maioria dos programas, as seleções continuam sendo exigentíssimas e,

muitas vezes, incoerentes para com o propósito do curso. Existem casos em que, na

seleção, os candidatos são duramente interrogados e cobrados a dizer aos seus en-

trevistadores a sua tese. Ora, se o processo é formativo, ao longo do caminho é que

se espera vá estar construída a tese; então, por quê, no momento da seleção, o indi-

víduo precisa ter isso elaborado? É esperado, pela própria natureza do processo de

construção da pesquisa, que mestrandos e doutorandos sejam aprovados com pré-

projeto e projeto, respectivamente. Após, ao longo do curso, estes passam por mu-

danças significativas, podendo haver, até mesmo, mudança de objeto. É exigido que

o sujeito seja doutor antes mesmo de passar pelos quatro anos de formação. No mí-

nimo, incoerente. 

Quanto ao grande número de créditos obrigatórios, no que se refere ao PP-

GEduC, percebo um certo desconforto por parte dos mestrandos e doutorandos, e

por parte de alguns docentes. Observo, também, que a questão da quantidade está

atrelada ao formato em que os cursos são trabalhados, pois entendo que, em alguns

casos, existem lacunas importantes entre a proposta de formação e o discurso de al-

guns docentes. Em muitos encontros, onde poderia haver espaço para fóruns e dis-

cussões acerca de questões teórico-metodológicas, ou discussões epistemológicas

acerca da pesquisa e da Educação e contemporaneidade, a exclusividade cabe à

aula magistral, cuja pauta é monopolizada pelas pesquisas pessoais dos docentes.

Penso que a trajetória pessoal de cada um dos docentes, suas produções, leituras e

domínios são de suma importância e possuem um indiscutível caráter formativo; en-

tendo, porém, que a discussão e os encontros carregados de pluralidades não de-

vem se encerrar aí. Tais encontros poderiam servir de espaço, além da aula magis-

tral, para estudos mais sistemáticos e basilares na formação do pesquisador. Se, por

um lado, existe a dinâmica da ciência moderna estruturando os componentes curri-

culares do curso, e sendo fielmente adotada por muitos docentes, por outro lado

muitos discentes recusam-se a sair da zona de conforto estabelecida por essa mes-

ma lógica – zona em que a demanda, muitas vezes, limita-se a ouvir e reproduzir. 

Há de se pensar numa melhor distribuição dessa creditação. Sobretudo, no

curso de doutoramento, pois compreendo que este exige um maior e fundamental

exercício de autonomia intelectual, ao tempo em que os estudantes se veem consu-
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midos durante um ano com aulas, fóruns, grupos de pesquisa, grupos de estudos,

escrita da pesquisa, mais as implacáveis exigências da CAPES: participação em

eventos, publicações, prazo etc. Importante lembrar que a maioria dos estudantes

não possuem bolsa para que possam se dedicar exclusivamente ao curso: traba-

lham paralelamente, e, dependendo do seu vínculo empregatício, é impossível con-

seguir liberação. Os poucos que possuem bolsa são, muitas vezes, obrigados a pro-

curarem outra fonte de complementação – quando permitida −, pois os órgãos res-

ponsáveis se eximiram de melhorar as condições de trabalho em pesquisa com tais

“permissões”. Essa questão será aprofundada mais à frente.

Essa reflexão traz-me à lembrança o artigo de Nóvoa (1999, p.13)25, quando

afirma:

A chave de leitura do artigo é a lógica excesso-pobreza, aplicada ao exame
da situação dos professores: do excesso da retórica política e dos  mass-
media  à pobreza das políticas educativas; do excesso das linguagens dos
especialistas internacionais à pobreza dos programas de formação de pro-
fessores; do excesso do discurso científico-educacional à pobreza das práti-
cas pedagógicas e do excesso das “vozes” dos professores.

Embora nessa citação se perceba que o autor se refere aos professores do

ensino básico, a transposição da reflexão é pertinente para a realidade vivenciada

pelos protagonistas da Pós-Graduação em Educação. Entendo que, por natureza, o

próprio ato educativo é carregado de tensões. Contudo, quando esse processo apre-

senta sérias distorções, as contradições passam a imperar e atingir, de forma desu-

mana, docentes e discentes. Se, por um lado, a CAPES comemora o aumento do

impacto das produções científicas do país no cenário mundial, por outro lado é impe-

rativa uma reflexão crítica no sentido de descortinar as condições dessas produções

em termos estruturais e individuais, do ponto de vista docente e discente. De forma

mais ampla, o docente e o discente da Pós-Graduação em Educação trabalha ema-

ranhado em tensões e contradições arraigadas nas relações econômicas, sociais e

culturais da sociedade contemporânea. Se, de uma parte, essa sociedade tem ne-

cessidade de trabalhadores cada vez mais reflexivos, criativos, autônomos, por outro

lado, porém, ela provoca uma concorrência generalizada, em vários âmbitos e ní-

veis. Sendo assim, uma formação para a pesquisa cada vez mais ambiciosa é pro-

posta a docentes e discentes,  num movimento que prioriza,  em muitas vezes,  a

25 Os professores na virada do milênio: do excesso dos discursos à pobreza das práticas. 
EDUCAÇÃO E PESQUISA, 1999. Disponível em: <http://www.scielo.br>.
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quantidade em lugar da qualidade, a produção em série em lugar do saber. 

A formação do pesquisador no Brasil carrega em si fortes e importantes influ-

ências de países como os Estados Unidos, conforme fora mencionado, e também da

França. A pesquisadora Menga Lüdke (2005) faz um importante paralelo dessas in-

fluências sobre a Pós-Graduação em Educação no Brasil, tomando por base sua tra-

jetória de formação.

A autora conta que, na época em que fez seu doutoramento na França, o sis-

tema vivenciado por ela naquela universidade era bem diferente da realidade nor-

te-americana. Não havia exatamente um curso de mestrado, nem tampouco este era

considerado pré-requisito obrigatório para ingresso no doutorado. O candidato se in-

tegrava ao programa com o aceite de um orientador de tese, que o considerava apto

e admitia haver aderência entre a proposta de pesquisa apresentada pelo candidato

e seus estudos desenvolvidos. Com a natural evolução das propostas emitidas pelos

programas, algumas mudanças foram efetivadas e direcionadas rumo ao modelo

norte-americano, como a exigência de um Diploma de Estudos Aprofundados ou Di-

plôme d’Études Approfondues (DEA), mais ou menos equivalente ao nosso mestra-

do, para admissão no doutorado. Lüdke (2005) afirma ainda que isso se deu num

período bem mais recente e, quando fez o seu doutoramento, não havia prescrição

de disciplinas a serem cursadas ou de créditos a serem cumpridos, como era o caso

do modelo norte-americano, que acabou inspirando os nossos cursos. 

Nesse sentido, aproveito para ratificar o depoimento da autora, baseando-me

em uma experiência  formativa  na  Universidade  de  Paris  X,  também na  França,

quando cursei um ano de DEA. Antes, porém, quero esclarecer que esse depoimen-

to não tem o objetivo de colocar em evidência um determinado modelo de Pós-Gra-

duação em Educação, qualificando-o como correto ou melhor. A intenção é refletir

criticamente sobre essa formação no Brasil, levando em consideração experiências

de outros países e suas influências no cenário nacional.

No ano de 2004, época em que pleiteava uma vaga no curso de Pós-Gradua-

ção na França, escolhi me candidatar em duas universidades, por questão de afini-

dade no que se referia às linhas de pesquisa26. Para tanto, foi necessário preencher

alguns formulários que tratavam do meu memorial formativo-profissional e enviá-los

pelo correio para o setor responsável. Em seguida, recebi uma convocação para en-

26 Crise, Escola e Campos Sensíveis; Clínica da relação com o saber; Educação Familiar e 
Intervenções Sociais na direção das Famílias; Ensino Superior; Gênero, Saber e Educação. 
Aprendizagem e Formação de Adultos.
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trevista nas duas instituições. Em ambas fui entrevistada sobre minha temática, ob-

jeto de pesquisa e trajetória acadêmica. Posteriormente, recebi um novo comunica-

do com prazo para realizar a matrícula. Em seguida, fui orientada para que procuras-

se um diretor de pesquisa do programa (orientador) que tivesse afinidade com minha

temática, para que pudesse me orientar, e assim aconteceu minha inserção na pós-

graduação.

Recordo-me que no período era obrigatório o curso mínimo de três seminári-

os: um de 45h e outros dois de 24h. Além disso, havia os encontros de orientação

com o professor orientador e os seminários de livre escolha, que aconteciam quinze-

nalmente. Era determinado que o estudante depositasse sua escrita ao final de dois

anos. Essa seria apresentada a uma banca composta pelos professores da linha de

pesquisa do próprio programa. Nas discussões promovidas pelos seminários, existia

uma ênfase nas questões epistemológicas e metodológicas. Havia uma preocupa-

ção em dar ao trabalho um importante fôlego teórico e, nesse sentido, um vasto re-

pertório da literatura epistemológica clássica era indicada e oferecida pelas ricas bi-

bliotecas. Percebia, assim, uma grande flexibilidade dominando o sistema francês,

muito mais centrado na elaboração da pesquisa, que deveria representar um traba-

lho de fôlego, com boa fundamentação teórica e elaboração por parte dos discentes.

Saindo do cenário francês e adentrando no norte-americano, retomo o depoi-

mento de Lüdke (2005), que afirma ter sentido diferenças evidentes de um sistema

para o outro. A autora afirma que, na França, de uma forma geral, os orientados e

orientadores desenvolviam seus trabalhos de forma mais individualizada, utilizando

seus próprios recursos e de acordo com seus interesses. Segundo LÜDKE, nos Es-

tados Unidos a dinâmica era diferente: 

A vida de estudantes e professores literalmente se passava no campus, com
uma intensa interação entre eles e, sobretudo, com condições materiais e
de serviço para dar suporte a essa interação. Os estudantes moravam no
campus,  e os professores,  diferentemente de seus colegas franceses,  ti-
nham seus offices também dentro do campus, onde passavam praticamente
o dia todo, com tempos divididos entre aulas, seminários, trabalhos de pes-
quisa e horas específicas para atendimento aos estudantes (LÜDKE, 2005,
p. 121).

A autora descreve um pouco dos recursos disponibilizados aos pesquisado-

res, em termos de acervo bibliográfico, bem como a existência de toda uma logística

em prol dos trabalhos de tese. As bibliotecas funcionavam 24 horas por dia, inclusive

nos fins de semana. A organização era sistematizada de modo a assegurar o bom
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andamento do trabalho de pesquisa, havendo especial cuidado com o aspecto meto-

dológico. Eram oferecidos muitos cursos obrigatórios, tratando de métodos e técni -

cas de trabalho em pesquisa. De outro modo, em seu depoimento é mencionado o

cuidado com o tratamento teórico do problema estudado, que era uma preocupação

bem menos urgente. 

Portanto, influências do sistema francês e norte-americano, no Brasil, foram

sendo agregadas e ressignificadas, ao lado de outras influências. Baseado na reali-

dade local, de acordo com os condicionantes de cada período histórico, o Brasil foi

construindo e reconstruindo o seu próprio sistema de pós-graduação. 

Conservamos, desde os primeiros cursos de pós-graduação, um gosto pelo
aprofundamento teórico,  mais ao estilo  francês,  como já comentei,  ainda
que nem sempre cumprido pela nossa produção acadêmica, especialmente
no que se refere às dissertações. Também conseguimos guardar uma certa
abertura a diferentes correntes de pensamento, vindas de várias origens [...]
(LÜDKE, 2005, p. 121).

Sobre o não cumprimento, por alguns trabalhos, de uma discussão teórica

aprofundada, poderia elencar uma série de fatores. Num contexto de recursos públi-

cos mal distribuídos, determinadas áreas de pesquisa retêm mais investimentos que

outras, as bolsas não são suficientes para a demanda apresentada, pouco incentivo

à carreira de pesquisador, a avaliação é implacável com relação aos números produ-

zidos pelos programas e aos prazos determinado – tudo isso, e outras tantas ques-

tões, condicionam indiscutivelmente a qualidade do trabalho. Desse modo, o sistema

brasileiro de Pós-Graduação em Educação, apesar de estar consolidado, necessita

de uma série de reflexões, revisões e ações para que avance − não somente em

seus quantitativos,  mas na qualidade da formação de seus pesquisadores e das

suas pesquisas.

Uma vez citada a influência de tais sistemas na Pós-Graduação no Brasil,

vale contextuar algumas questões a respeito da organização universitária europeia

que, embora tenha uma estrutura mais sólida e antiga, tem sofrido, também, gran-

des reestruturações em função da competitividade.

Em 1998, em Paris, os ministros da educação dos países Alemanha, França,

Itália  e Reino Unido comprometeram-se em conjunto através de uma declaração

onde projetavam a estruturação de um “espaço europeu de educação superior” (DE-

CLARAÇÃO DA SORBONNE, 1998). No ano posterior, ministros de vinte e nove es-
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tados europeus, incluindo Portugal, subscreveram a chamada Declaração de Bolo-

nha (1999),  onde responsabilizam-se em estabelecer  de  um espaço europeu de

educação superior coerente, compatível, competitivo e atrativo para estudantes eu-

ropeus e de países terceiros (LIMA; AZEVEDO; CATANI, 2008).

Para os autores da citada declaração, a criação desse sistema europeu de

educação superior é compreendida como “a chave para promover a mobilidade e a

empregabilidade dos cidadãos” e para a “obtenção de maior compatibilidade e de

maior comparabilidade”. Apesar da rejeição de um processo de homogeneização e

padronização, face à grande diversidade da educação superior dos países aderen-

tes, insiste-se na harmonização e na necessidade da coordenação de políticas, na

promoção da dimensão europeia dos currículos,  na cooperação internacional,  na

mobilidade e no intercâmbio, bem como na cooperação no “setor da avaliação da

qualidade, tendo em vista vir a desenvolver critérios e metodologias que sejam pas-

síveis de comparação (DECLARAÇÃO DE BOLONHA, 1999).

O Tradado de Bolonha apresenta como um dos seus principais objetivos, o de

elevar a competitividade internacional do sistema europeu de educação superior. Se-

gundo seus idealizadores é necessário assegurar que o sistema europeu de educa-

ção superior consiga adquirir um grau de atração mundial semelhante ao da tradição

cultural e científica.

Com efeito, é perceptível uma reformulação da educação superior em territó-

rio europeu em que se destaca, em primeiro lugar, uma grande perda de protagonis-

mo dos estados nacionais, a tal ponto que talvez se possa falar de uma espécie de

“desnacionalização” da educação superior ou, de outro ponto de vista, de uma deci-

siva e definitiva “europeização” das universidades e outras escolas superiores, op-

tando por políticas de liberalização e pela necessária harmonização para a competi -

tividade.

O referido tratado ficará para a história como um processo político fortemente

governamentalizado em termos nacionais, no contexto dos países participantes. Vo-

luntariamente, nenhum governo nacional parece disposto a ficar de fora do proces-

so, preferindo aderir, mesmo que as consequências da criação de um sistema euro-

peu altamente competitivo e internacionalmente avaliado, curso a curso, instituição a

instituição,  país  a  país,  venham provavelmente  a  produzir  resultados dramáticos

para alguns dos participantes. Vale ressaltar que, nem as universidades e nem ou-

tras escolas superiores não só não lideram o processo de integração no sistema eu-
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ropeu, como nem sequer foram ouvidas acerca do desejo de participar. 

No contexto dessa discussão vale trazer o posicionamento dos estudantes

europeus frente a Declaração de Bolonha. Segundo Lima, Azevedo e Catani (2008)

as associações representativas dos estudantes europeus se colocam no lugar mais

crítico, ressaltando não haver melhora em suas condições de estudo e trabalho. Re-

clamam ainda haver sérias dificuldades no que se refere a questão financeira e a

questão de mobilidade. Os autores ainda afirmam que a participação estudantil nos

processos de avaliação continua muito frágil, que o acesso ao segundo ciclo (mes-

trado) e ao terceiro ciclo (doutorado) se encontra bastante dificultado em certos paí-

ses, até pelo pagamento de taxas elevadíssimas.

3.2 PROBLEMAS E DILEMAS DA FORMAÇÃO

Ao refletir sobre a formação dos pesquisadores em Educação, é natural inda-

gar: quais as condições de formação asseguradas pelos programas nas diversas re-

giões do país? Quais os avanços e retrocessos em termos de políticas de formação?

Qual o papel social da formação do pesquisador em Educação? Essas e outras per-

guntas exigem pés bem fincados na realidade do dia a dia dos programas. Neste

item, pretendo explicitar criticamente alguns dilemas da formação do pesquisador,

com uma maior aproximação ao PPGEduC.

Partindo desses questionamentos, e como primeiro desafio – o que não deixa

de ser um dilema −, aponto a ampliação dos espaços de formação. Nesses espaços,

surgem demandas que merecem destaque: os incentivos da pesquisa sobre a pró-

pria prática dos docentes-pesquisadores dos programas. Ainda são parcas as dis-

cussões nesse âmbito, que se mostra como espaço de autoformação. Entendo que

assim pode ser considerado porque associa a investigação ao ensino, ao tempo em

que submete a uma avaliação crítica e, ainda, contribui com o docente-pesquisador,

pois o faz encontrar pistas que conduzem a sua prática a outros olhares. O percurso

pode inaugurar uma relação de aproximação e relação contínua entre teoria e práti-

ca, relação muitas vezes silenciada e imperceptível.

Compreendo que outro dilema se faz presente e toma corpo nas mudanças

das formas de atuação docente, que podem ser feitas instituindo novas práticas fa-

zendo com que a Universidade alcance seus objetivos de oferecer uma formação de
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qualidade aos seus discentes. Nesse sentido, Derrida (2003) propõe uma tentativa:

a meu ver, um resgate da autonomia universitária, que foi minada pelo tecnicismo,

este como fruto do positivismo do século anterior. A formação dita acima aponta para

o professor como investigador, refletindo sobre a sua própria função como docente,

ao tempo em que amplia os conhecimentos sobre a sua ação profissional e, conse-

quentemente, as instituições em que estes professores estão inseridos são benefici-

adas por tal prática, contribuindo para a pesquisa.

Convém dizer que o Programa que se constitui como parte do objeto dessa

pesquisa não passa a largo desses dilemas. A concepção de que, na formação do

pesquisador, está implícita a formação docente defendida nos Planos Nacionais de

Pós-Graduação, de responsabilidade da CAPES, passa pela perspectiva de que, for-

mando o pesquisador, naturalmente se forma o professor. O que, na minha forma de

ver, seria o inverso – em se tratando da docência: forma-se o professor e este se tor-

na pesquisador. Não pretendo dar uma resposta a tal pergunta neste momento, visto

que ainda estou na discussão teórica da pesquisa; mas posso adiantar que, se os

programas de pós-graduação são regidos por normas, tais como a citada acima, es-

tas se constituem em um dilema no que concerne à formação do pesquisador, uma

vez que, na Universidade e nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnolo-

gia, ocorre ainda o desafio da ampliação de espaços de formação do docente, em

especial nos cursos stricto sensu. 

Assim, a indissociabilidade entre ensino e pesquisa torna-se algo a ser refleti-

do e discutido dentro dos programas de pós-graduação, pois, como pode ser obser-

vado nos resultados de pesquisa de Oliveira (2013), no lugar da indissociabilidade

está presente a fragmentação entre a pesquisa e o ensino, ou seja, os professores

não estabelecem relação entre suas atividades de pesquisa com as de ensino. Mi-

nha inquietação parte também desse princípio, considerando que as contribuições

críticas advêm de tal entendimento, particularmente quando indago: quais as condi -

ções de formação asseguradas pelos programas nas diversas regiões do país?

Para responder a esse questionamento, busco refletir sobre outros dilemas

que surgem na formação do pesquisador, na itinerância da sua pesquisa. Algo que,

a meu ver, contribui para o empobrecimento das práticas investigativas é a prolifera-

ção de manuais de pesquisa, que apresentam um receituário de técnicas sem uma

discussão dos fundamentos epistemológicos e filosóficos a que estão filiadas. Por

isso, concordo com a  proposta de Feyerabend (2007) quando afirma que não nos
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deveríamos submeter a uma teoria dominante, estabelecida pela linguagem da tradi-

ção dominante, mas, sim, valorizar igualmente outras tradições consideradas não ci-

entíficas. Diante dessa proposta, vejo a pesquisa como arte que permite aos sujeitos

não se reduzirem ao domínio dos modos de coletar, organizar e tratar os dados cole-

tados. A pesquisa como arte, no sentido de que cada sujeito pesquisador desenha

os modos de delinear e abordar seus objetos de pesquisa. Trata-se de um processo

criativo e, do ponto de vista epistemológico assumido nesta tese, a relação conheci-

mento, sujeito e objeto de pesquisa se dá de modo singular e inesgotável. Mais que

o conhecimento e domínio da utilização das técnicas, o pesquisador necessita de

uma rigorosa reflexão crítica acerca dos enraizamentos teóricos a serviço do tema

de sua pesquisa. Para Warde (1990, p. 73):

O problema é que o tema não faz o objeto da investigação; quem constrói o
objeto é o método percorrido. E aí reside o perigo, que exige a entrada,
mesmo que breve, nas chamadas tendências teóricas e metodológicas das
dissertações. Sobre tal aspecto, vem-me chamando a atenção o crescente
abandono dos marcos delimitadores dos campos teóricos conformadores
das diferentes áreas do conhecimento. Essa dissolução vem representando
a construção das dissertações de um campo nebuloso que não é mais nem
sociologia, nem psicologia, nem história e assim por diante. Vem represen-
tando, também, e esse é o ponto que deve ser enfatizado, a ausência de um
método construtor e guia de sua interpretação. 

Tais críticas às debilidades do processo de formação do pesquisador, especi-

almente em relação ao núcleo problemático dos métodos utilizados nas pesquisas

educacionais, levam-nos a considerar essa formação um processo altamente com-

plexo e rigoroso, porém inconcluso. Entendo, como contraponto, que sempre será

inconcluso e inacabado, pois a pesquisa não dará conta de tudo, por se tratar de in-

vestigação de uma complexa prática social, a requerer permanente interlocução com

os avanços das ciências – o que é um grande desafio para os Programas de pós-

graduação; todavia, isso não nos impede de oferecer contribuições e indicadores

para a formação do pesquisador em Educação.

Outro dilema reside na relação dos programas com o tempo destinado para

cada um dos processos formativos: mestrado e doutorado. É estabelecido pela CA-

PES o tempo de dois e quatro anos, respectivamente, para cada estágio de forma-

ção – podendo, em alguns casos, e a depender de cada programa, prorrogar-se tal

período. Porém, na dinâmica interna dos Programas, não raro se constata uma es-

pécie de “corrida” no processo, por parte de orientador e orientando. Como já afirmei
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anteriormente, tal “corrida” gera consequências em vários sentidos. Muitas vezes,

problemas fundamentais de pesquisa são deixados de lado, recortes mais comple-

xos se privam de ser feitos, aprofundamentos são ignorados. Por quê? O número de

mestres e doutores formados em cada triênio pelos programas tem um peso que

compõe a média final da avaliação. Com essa lógica, a CAPES, de forma muito con-

veniente, tenta responsabilizar docentes e discentes pela condição estrutural  dos

programas de pós-graduação no país, pois a nota direcionará o recurso financeiro

(ou parte dele) que será empregado. Em outras palavras: produzir muito, em pouco

tempo, a fim de obter condições mínimas de trabalho. Desta forma, consolida-se

uma relação permeada pela sordidez em todos os seus matizes.

Dois anos de mestrado e quatro de doutorado: seis anos de formação para

que o sujeito possa ser considerado pesquisador, do ponto de vista institucional, no

Brasil.  Vale lembrar que tais pesquisadores já possuem graduação; muitos até já

passaram por espacialização e já se constituem em profissionais. Boa parte desses

– na área de Educação, com alguma sorte – passará o período de mestrado e dou-

torado na condição de bolsista. E então nos deparamos com mais um dilema: a atual

condição dos bolsistas na pós-graduação. 

Devo afirmar que a condição de mestrando/doutorando bolsista é algo preo-

cupante. Se não existe, no país, qualquer lei que regulamente tal condição, de outra

parte, muitos programas e pessoas com eles comprometidas, nas mais variadas fun-

ções, enxergam o bolsista como o “sortudo desocupado” que vai passar de dois a

quatro anos recebendo “para nada fazer”. Nos regulamentos das agências de fo-

mento, normalmente, existem os “deveres dos bolsistas”.  Direitos? Não seria de-

mais, alguém que vai contar com bolsa durante longo período, falar em “direitos”?

Sim. Mas esses sujeitos viverão a realidade de serem economicamente inativos no

país, sem poder fazer qualquer tipo de financiamento. Em alguns casos, não pode-

rão assumir nenhum vínculo de trabalho paralelo à bolsa. Nos casos de se permitir,

reafirmo o retrocesso do nosso sistema de financiamento e agências de fomento,

pois essa será a forma de o Estado se isentar dos fóruns de discussão com a comu-

nidade sobre questões como: valor das bolsas, condições de trabalho, estatuto dos

bolsistas brasileiros, e muitas outras. 

Ter direitos na condição de bolsista: por quê não, se suas pesquisas/trabalhos

são contados como produção do programa do qual fazem parte? Se contribuem para

que tais programas se consolidem, por que suas pesquisas não devem ser reconhe-
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cidas como resultado de um trabalho, legalmente falando? Por que 6 anos de pes-

quisa, entre mestrado e doutorado, não devem ser contados em seu tempo de servi-

ço? O que justifica o fato de mestrandos/ doutorandos bolsistas construírem sua tra-

jetória pautando-se pela responsabilidade, pela ética, pelo compromisso − e grande

parte da sociedade, diante disso, tomá-los como diletantes desocupados? Inclusive,

o que justifica alguns grupos sociais − dos quais o bolsista faz parte − perguntarem

quando ele, pesquisador bolsista, começará a trabalhar?

Realmente, seria um exagero infundado e sem prerrogativas um bolsista falar

em algum direito. Perdoem-me se chego ao limite da ironia, mas falo da minha con-

dição, do meu real! Ao ser bolsista, além de todos os dilemas enumerados acima,

sou entendida como alguém privilegiada, que deve optar pela “prudência” e não soli-

citar custeio para apresentação de trabalhos, participações em eventos, ter um es-

paço de trabalho físico na universidade, aceitar não dispor de nenhum apoio logísti-

co, ser convocada para ocupar espaços e funções na falta de funcionários da insti-

tuição. E ainda existem outros tantos dilemas a serem colocados em pauta e a se-

rem discutidos no campo da formação do pesquisador em Educação. 

Tais conjecturas me fazem tocar nas mudanças da natureza do trabalho. Para

Derrida, o trabalho não é somente a ação ou a prática:

Assim, na Universidade, dentre todos os que, de um maneira ou de outra,
são considerados como nela trabalhando (docente, pessoal de gestão ou
administração, pesquisadores, estudantes), alguns, especialmente os estu-
dantes, enquanto tais, apenas serão chamados correntemente ‘trabalhado-
res’ quando um salário vier retribuir de forma regular, como uma mercadoria
num mercado, a atividade de um ofício ou de uma profissão. Para isso não
basta uma bolsa de estudos. Por mais que o estudante trabalhe, ele será
considerado como trabalhador apenas se estiver no mercado [...] (DERRI-
DA, 2003, p. 41-42).

Assim, entendo cada vez com mais clareza que a atividade de pesquisa, na

atualidade, está envolvida no jogo mundial do capitalismo, ou seja: a produção do

conhecimento virou produto comercial e, dependendo dos seus meios, um produto

barato. Além disso, um importante contingente daqueles que trabalham no seu pro-

cesso de produção não são remunerados proporcionalmente ao seu trabalho e, se-

quer, considerados como trabalhadores. Deste modo, constata-se a exploração e a

alienação, via superestrutura universitária a qual, por sua vez, também se relaciona

com interesses outros, que não do âmbito estrito da pesquisa científica, como acon-

tece nos institutos de pesquisa.
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3.3 A FORMAÇÃO NO PPGEDUC/UNEB 

No item anterior, fiz uma breve descrição dos dilemas e desafios da formação

do pesquisador; contudo, não foi minha pretensão esgotá-los, visto que, além dos

que citei, é certo que fatores políticos e econômicos interferem para a retomada de

posições  que  possibilitem  uma  postura  mais  crítica  da  parte  daqueles  que  são

egressos dos programas de pós-graduação. Essa é a minha inquietação maior, na

tese: apresentar contribuições e indicadores para uma formação crítica do Programa

de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade (PPGEduC), no contexto de

uma política nacional de formação do pesquisador em Educação.

Para falar do programa em questão, é necessário que se apresente uma bre-

ve síntese histórica; digo breve, agora, porque já me detive nela anteriormente. Pri-

meiro, cabe falar da pertinência do referido Programa, pois se encontra vinculado,

academicamente, ao Departamento de Educação do Campus I, da Universidade do

Estado da Bahia (UNEB) e compreende a Pós-Graduação  stricto  e  lato sensu na

área da Educação, de conformidade com o disposto na Resolução CONSEPE nº

214, de 24 de julho de 1998, publicada no Diário Oficial em 1 e 2 de agosto de 1998.

Cronologicamente, destacaria três períodos importantes:

 Ano 2000 – ano em que o Programa foi recomendado pela CAPES. 2001 –

ano em que foi implantado: 1ª turma com 20 alunos/ 139 candidatos/ 13

doutores (12 NRD-6)/  3 pesquisadores associados/ 1 professor-visitante;

2002 – 2ª turma com 20 alunos / 180 candidatos/ 13 doutores (12 NRD-6)/

7 pesquisadores / 1 professor visitante; 2003 – 3ª turma com 30 alunos/

194 candidatos/ 18 doutores (17 NRD-6)/ 6 pesquisadores associados/ 1

professor visitante.

 Ano 2004 – 4ª turma com 42 alunos/ 352 candidatos/ 17 docentes perma-

nentes/ 1 visitante/ 2 colaboradores. 2005 – 5ª turma com 42 alunos/ 418

candidatos/ 30 doutores distribuídos nas categorias permanente, visitante e

colaborador. O PPGEduC integra o Sistema Nacional de Pós-graduação,

sob coordenação da CAPES, e participa dos processos de avaliação insti-

tucional (anual e trienal). Na sua primeira avaliação trienal (2001-2003), o

PPGEduC conquistou o conceito 4/CAPES, credenciando-se, entre outras

conquistas, para a apresentação da proposta de doutorado, a qual foi enca-
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minhada, em abril de 2006, mediante aplicativo APCN/CAPES. O novo ci-

clo  de  avaliação  trienal  teve  início  em 2004  e  corresponde  ao  período

2004-2006, ao final do qual será emitido novo conceito sobre o PPGEduC.

 Ano de 2006: este o momento fundamental para a consolidação do PPGE-

DuC, tanto na perspectiva da infraestrutura acadêmica (corpo docente, pro-

dução acadêmica e publicações, parcerias institucionais, intercâmbios téc-

nicos e acadêmicos, grupos de pesquisa etc.) e normativa (legislação, nor-

mas, regimentos etc.)  como da infraestrutura física (instalações, equipa-

mentos e material permanente) e orçamentário-financeira (suporte às ativi-

dades meio e finalísticas).27

Segundo a fonte pesquisada26 apresento os seguintes dados:

Tabela 3 - Número de alunos regulares e dissertações defendidas
Ano Turma Ingresso Cursando Defesa Realizada
2001 I 20 00 19
2002 II 20 00 18
2003 III 30 00 28
2004 IV 42 05 37
2005 V 42 07 35
2006 VI 42 40 02
2007 VII 42 42 00
2008 VIII 42 42 00

Total 280 136 139

Convém acrescentar que, no inicio do Programa, existiam apenas três linhas

e, a partir do ano de 2010, foi criada mais uma, denominada, Educação , Currículo e

Processos Tecnológicos. Tal linha tem como finalidade a geração, difusão e aplica-

ção de conhecimentos sobre as possibilidades de relação entre Educação, Currículo

e Processos Tecnológicos, estes últimos considerados como princípios criativos e

transformativos, reconhecendo, no primado material e simbólico constituinte da con-

dição humana, a gênese das expressões tecnológicas, bem como dos potencias de

qualidade que representam para os processos educacionais e curriculares. Tendo

em vista se tratar de uma pesquisa documental, considero pertinente trazer os da-

dos citados acima a fim de que se tenha um esboço do programa para adentrar a

formação do pesquisador.

Convém dizer que muito se tem escrito e debatido sobre a formação do pes-

quisador, o que, entretanto ainda é inquietante. Faço um recorte para falar sobre a

formação do pesquisador na UNEB; creio que esta carece de um debate apurado

27 Disponível em: <www.uneb.br/ppgeduc/print/sobre>. Acesso em: 01 abr. 2014.

http://www.uneb.br/ppgeduc/print/sobre
http://www.uneb.br/ppgeduc/print/sobre
http://www.uneb.br/ppgeduc/print/sobre
http://www.uneb.br/ppgeduc/print/sobre
http://www.uneb.br/ppgeduc/print/sobre
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sobre o questionamento que trago ao longo deste texto, e reitero: como se dá esta

formação? Na condição de ingressa e pesquisadora, vejo uma formação ainda cal-

cada nos modelos da racionalidade técnica. Embora o Programa seja denominado

Educação e Contemporaneidade, pouco se vê o pesquisador usufruindo do proces-

so reflexivo subjacente à pesquisa; quanto ao seu objeto, o nível de envolvimento

ainda é muito incipiente − com raras exceções. A natureza do objeto pesquisado, o

envolvimento dos docentes e pesquisadores, a pauta de discussões nos fóruns de

pesquisa possuem lacunas importantes no que se refere ao aprofundamento e dis-

cussão epistemológica. Não generalizo, pois seria leviandade da minha parte, nem

pretendo ferir a ética: falo do lugar de um sujeito que pesquisa e também é pesqui-

sado.

Durante a formação, cumprem-se créditos teóricos obrigatórios, frequentam-

se fóruns de pesquisa e, quando a metodologia requer, vai-se a campo, para enten-

der melhor o objeto. Penso que a Universidade, locus que possibilita essa formação,

deveria ser “incondicional”. Reporto-me ao pensamento de Derrida (2003), quando

afirma que, por não aceitar que lhe imponham condições, a Universidade é compeli -

da a se render também sem condição, como se pode verificar com o crescente fi-

nanciamento das atividades de pesquisa e o ensino com interesses comerciais e in-

dustriais. A Universidade "mais que crítica" seria, para o filósofo, uma universidade

desconstrutiva, ou seja, com direito incondicional de colocar questões críticas.

Neste  subitem,  encontro-me  frente  à  minha  problemática,  principalmente,

quando me reporto e faço uso das palavras de Derrida: a Universidade “mais que

crítica”. Um programa de pós-graduação mais que crítico, que questione o diferente

status adquirido pelos diversos trabalhadores na universidade, pelas diversas áreas

do saber, bem como pelos saberes que produz sobre o mundo, desta forma interro-

gando os limites clássicos estabelecidos para as humanidades e a forma como se

constituíram no mundo.

Vários são os caminhos. Penso que a pós-graduação precisa oferecer pistas

para que se trilhem tais caminhos. Considero que o foco da pós-graduação é a pes-

quisa e, por meio dela, dá-se parte das mudanças na compreensão da Educação e

no comportamento dos autores que compõem este cenário. Porém, vale lembrar que

estes se encontram inseridos em um contexto inegável de sucateamento das univer-

sidades públicas brasileiras. Nesse domínio, Guatarri (2011) assevera a necessidade

de fazer funcionar práticas efetivas de experimentação, tanto nos níveis microssoci-
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ais quanto em escalas institucionais maiores. Entendo que aí está uma das formas

de possibilitar a mudança, do fazer diferente, do ressignificar que permite o não en-

gessamento das práticas da pós-graduação.

Com este capítulo, denominado A formação do pesquisador e a pós-gradua-

ção em Educação no Brasil, não pretendo encerrar seus dilemas − as críticas e su-

gestões aqui apresentadas são de caráter proposital; todo esse processo de contra-

dições, idas e vindas, abre brechas para outras possibilidades de investigação, o

que farei no capitula que se segue.
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4 UM ESTUDO EPISTEMOLÓGICO SOBRE O PPGEduC/UNEB 

Neste capítulo, um desafio é lançado, pois, para concretizar um estudo episte-

mológico,  é  necessária  uma elaboração  consistente  no  que  diz  respeito  às  dis-

cussões sobre a origem e a construção do conhecimento e, ao mesmo tempo, o

rompimento dos moldes da academia moderna, retomando o espaço subjetivo onde

habitam os saberes sobre a temática, ao longo da minha formação. Tal formação ad-

vém de uma estrutura pragmática e cartesiana, que limita as possibilidades do pen-

sar e agir, aprisionando o sujeito numa ordem epistemológica que reclama e impõe a

todo tempo sua hegemonia. 

Esses argumentos mobilizaram-me, nesta pesquisa, a lançar mão dos sabe-

res construídos ao longo da minha trajetória de pesquisadora. Assim, conforme colo-

ca Lima Jr. (2012b), tal movimento se origina no paradoxo do sujeito e do método.

Se o sujeito da ciência, que é epistêmico e cartesiano, articula-se em função do sa-

ber, como ser de sentido, é também marcado pelo não-saber, pela dúvida sobre a

verdade e a validade do saber que ele mesmo gera/produz; de forma que sua auto-

nomia e expressividade ontológicas dependem da resposta à sua divisão constituti-

va. 

Uma das consequências será a formação de um pesquisador em Educação

aprisionado aos paradigmas da ciência moderna. Uma formação que se encerra,

muitas vezes, nos manuais de metodologias de pesquisa, nos quais se demonstra

exaustivamente o passo a passo do percurso investigativo de cada tipo de pesquisa,

sem que seja discutida, antes, sua natureza, sua base epistemológica – e, nessa úl-

tima, também acaba por não se discutir onde se inscreve a trajetória formativa de

cada um. Uma espécie de padronização é imposta, contando com o respaldo da

“verdade indubitável” do status científico, e com a postura cética daqueles que vêm

sendo formados conforme a sua lógica. Além disso, chamo a atenção para um outro

aspecto: muitas vezes, o processo criativo que determina a originalidade da pesqui-

sa da formação do pesquisador é simplesmente secundarizado ou até mesmo des-

prezado em função de justificativas que formam e fortalecem o paradigma vigente. 

Ressalto,  no entanto, que minha crítica não desconsidera as contribuições

dessa mesma ciência. Entendo, pois, o conhecimento científico nas suas vertentes

de empobrecimento e enriquecimento na formação do pesquisador. Cabe aos Pro-

gramas de Pós-Graduação repensar sua estruturação no que tange às suas bases
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epistemológicas. Como conciliar a formação dos Professores-Doutores do Programa

− com base nos paradigmas da ciência moderna − com a proposta que tem como

foco educação e contemporaneidade? Como transitar numa instituição que tem suas

origens calcadas na modernidade, refletindo a contemporaneidade? É possível uma

formação de pesquisadores em Educação sem um aprofundamento epistemológico?

Assim, neste momento da pesquisa, busco fazer um estudo de cunho episte-

mológico a partir da análise crítica do PPGEduC/UNEB, com base nos documentos

divulgados pela  Coordenação de Aperfeiçoamento  de Pessoal  de  Nível  Superior

(CAPES), bem como nos arquivos do próprio Programa. Tal análise terá como foco a

base epistemológica do PPGEduC – contida em seu Projeto –, que é a relação edu-

cação  e contemporaneidade. Para dar maior clareza a essa análise, saliento que

seu foco foi identificado posteriormente à leitura das versões do projeto do Progra-

ma, no período de 2001 a 2012, versões estas disponibilizadas no portal CAPES28.

O Projeto é constituído por 33 itens e, entre esses, o item 10 (Proposta do Progra-

ma: visão geral, evolução e tendências) se configurou como eixo central de minha

análise, conforme mostra o quadro 1.

28 Disponível em: <http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/CadernoAvaliacaoServlet>.
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Quadro  1  -  Estruturantes  do  programa  de  Pós  Graduação  em  Educação  e
Contemporaneidade - UNEB

Fonte: CAPES (2012)

4.1 EPISTEMOLOGIA E EDUCAÇÃO 

Ao iniciar esta análise, lembro-me de que, em se tratando de um Programa de

Pós-Graduação denominado Educação e Contemporaneidade, convém explicitar pri-

meiramente minha compreensão sobre a categoria Educação, fazendo um paralelo
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com a concepção dessa mesma categoria adotada e defendida pelo Programa. Re-

cordo-me, com muita clareza, do modo como compreendia a Educação no período

em que iniciava a vida profissional como docente do ensino fundamental, e também

me recordo da escola (melhor: de suas concepções) em que fui formada quando es-

tudante de magistério. Entendia que a educação tinha como um dos seus principais

objetivos a disciplina e a aprendizagem de conteúdos. Hoje não me causa estranha-

mento tal reflexão, pois as escolas pelas quais passei na condição de estudante per-

seguiam essa linha.

Hoje, percebo o quanto essa compreensão foi sendo ressignificada por conta

da minha experiência como profissional, da minha formação pessoal, dos processos

formativos específicos e pela vida.

 Entendo que o processo Educativo carrega, entre várias, uma característica

básica que a torna plástica, plural e complexa: a amplitude. Dada essa amplitude do

seu campo, pela qual coabitam nela diferentes áreas do conhecimento, entendo que

as possibilidades de pensar e agir são infinitas. Por isso, os inevitáveis confronta-

mentos, contradições, paradoxos. Nessa perspectiva, chamo a atenção para o fato

de que, ao mesmo tempo em que a Educação pode ser um meio de libertação, pode

ser também um meio de aprisionamento. 

Educação pode ser vista como possibilidade de aprisionamento na medida

em que determina os moldes a serem utilizados nos diversos espaços de ensino e

aprendizagem; quando dita o início, meio e fim dos processos formativos; quando

considera o homem como um ser acabado, "pronto", que é lançado num mundo so-

bre o qual terá conhecimento via informações que lhe serão dadas, já que é com-

preendido como receptor passivo e acrítico; quando considera que o conhecimento,

uma vez validado/definitivo, deve ser acumulado/armazenado para ser utilizado em

momento oportuno, desprezando os saberes e a atuação dos sujeitos; quando com-

preende que o “verdadeiro” conhecimento é apenas demonstrativo e deve ser adqui-

rido, e os bons modelos, imitados.

Nesta tese, Educação é entendida como prática social emancipatória. Uma

prática que está relacionada com os interesses da coletividade, que respeita as dife-

renças e busca caminhos para a convivência entre as mesmas. Práticas marcadas

por intencionalidades, sejam de sustentação de uma determinada estrutura, ou que

reclamem por mudanças. A Educação, como prática social, despe-se do pensamen-

to ingênuo de impotência, da alienação e da neutralidade, porque ela sempre estará



82

integrada ao decurso cultural gerado historicamente. O processo educativo entendi-

do como prática social se constitui a partir da relação de interação intencional entre

os seres humanos, com a natureza e com o mundo. Vale ainda ressaltar que nenhu-

ma prática, pelo fato de ser humana, pode prescindir  de elementos teóricos. É um

processo teórico-prático e prático-teórico que incorpora uma reflexão sobre o mun-

do, sobre a vida, sobre si mesma, pois que é parte constitutiva indispensável dos se-

res humanos. Assim a Educação  se configura como sendo uma prática social que

apresenta características históricas, implicações teóricas e compromissos políticos.

Mas a definição que expressa mais plenamente minha concepção de Edu-
cação é aquela que enunciei no livro Pedagogia histórico-crítica: “educação
é o ato de produzir, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produ-
zida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens”. Essa definição
toma a Educação objetivamente em sua realidade histórica e contempla tan-
to a questão da comunicação e promoção do homem como o caráter media-
dor da Educação no interior da sociedade (SAVIANI, 2009, p.18).

O pensamento de Saviani expressa o cunho social e cultural da Educação,

bem como sua capacidade de tornar os indivíduos humanos e portadores de uma

opinião crítica frente à realidade, posicionando-se politicamente. O que está em jogo

é a defesa de uma Educação que possibilite aos sujeitos a análise crítica do mundo,

da sociedade e suas relações. Na medida em que a Educação proporcione um posi-

cionamento político, favorecerá à emancipação, gerando capacidade de mobiliza-

ção, articulação e luta para conquistas individuais e coletivas.

É importante esclarecer que, ao tempo em que afirmo ser a Educação uma

prática social, não nego o fato de a mesma se realizar, eminentemente, como um

evento pessoal. Na pessoa humana, o domínio individual implica essencialmente o

domínio social, assim como o social necessariamente se estabelece numa completa

referência ao individual. Por isso, entendo que a Educação requer uma visão que

considere o homem na sua totalidade e na sua singularidade. Isso demanda com-

preender que a subjetividade, para materializar-se como atributo individual, supõe a

coletividade e o social; demanda a construção de uma perspectiva interdisciplinar

que não seja tão somente a justaposição de perspectivas teóricas diversas, mas um

compromisso com a capacidade de se tornar humano.

Portanto, se traço como objetivo desta pesquisa compreender  a importância

da discussão epistemológica na proposta do Programa de Pós-Graduação em Edu-

cação e Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia, para a formação
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do pesquisador em Educação, ressaltando suas contribuições para esse campo; en-

tendo como primeiro passo deste capítulo de análise deixar clara minha concepção

de Educação – explicitada nos parágrafos anteriores − e, paralelamente, trazer essa

mesma concepção construída  e defendida pelo  PPGEduC no período que com-

preende 2001 até 2012.

Após a leitura  da proposta  do programa no período que compreendeu 11

anos, foi possível identificar o modo como tal Programa entende a Educação. O qua-

dro 2 apresenta a linha do tempo que mostra esse entendimento:

Quadro 2 - Proposta do programa – visão geral, evolução e tendências

Fonte: Capes (2012)

No período de 2001 a 2003, a concepção de Educação adotada pelo progra-
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ma centra-se na gestão social. De acordo com o enfoque dado, é possível afirmar

que a concepção de gestão não é apreendida como um simples sistema evolutivo

dos paradigmas da administração. A gestão social colocada como centro da concep-

ção educacional do Programa, nesse período, é comprometida com a democracia,

voltada para a diversidade, para as vozes dos sujeitos envolvidos e para a constru-

ção coletiva por meio da articulação entre os movimentos da sociedade civil. 

Entre 2004 e 2009, de maneira muito geral, o programa desloca sua visão de

Educação em relação aos 3 anos anteriores. Em lugar de tomar a gestão social

como categoria norteadora da concepção de Educação, apresenta o postulado de

que esta última é mobilizadora da busca de novas atitudes que favorecem mudan-

ças sociais com maior efeito coletivo e busca pela cidadania.

Nos anos de 2009 até 2012, é possível perceber uma retomada de tal pers-

pectiva na proposta do programa, pois existe um redimensionamento e maior ênfase

na questão. Aqui a Educação é entendida como um processo formativo, marcado

apenas pelo  seu início,  considerando a  condição de inacabamento  dos sujeitos.

Apresenta um caráter mais amplo na medida em que considera como locus educati-

vo  os  espaços que estão  para  além das  instituições  formais;  articula  categorias

como ciência, tecnologia e cultura, para a realização de uma prática que permita a

emancipação e a luta contra as desigualdades sociais.

Destaco, portanto, que existe uma intersecção entre a concepção de Educa-

ção apresentada por mim, no início deste tópico, e a concepção de Educação do

Programa, nesse último período: Educação como prática social teórico-prática; como

processo formativo que não tem fim demarcado e potencializa a emancipação. Cha-

mo a atenção para o fato de que não é minha intenção reduzir o significado de Edu-

cação a um conceito, dado o seu caráter amplo, subjetivo e complexo – e, sim, fazer

uma descrição da concepção de Educação que trago e da concepção de Educação

do PPGEduC. 

Tais descrições dão um importante e necessário direcionamento à discussão

que é a relação que existe entre Epistemologia e Educação. Conforme o próprio ter-

mo aponta, a Epistemologia funda-se num estudo sobre o conhecimento e tem por

objetivo analisar os pressupostos e os fundamentos do conhecimento científico: 

A epistemologia é uma palavra que designa a filosofia das ciências, porém
com um sentido mais preciso. Não é uma teoria geral do saber ou teoria do
conhecimento que seria objeto da gnosiologia, nem é um estudo dos méto-
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dos científicos que seria objeto da metodologia, mas é parte da filosofia que
se ocupa especialmente do estudo crítico da ciência em seu detalhamento
prático, isto é, da ciência como produto e como processo [...] (GAMBOA,
2007, p. 27).

O autor faz uma importante ressalva à ideia de Epistemologia, na medida em

que sugere um descentramento, ou seja, não se trata de uma teoria geral a respeito

do conhecimento. Em lugar disso, aponta para um estudo crítico sobre o conheci-

mento, o que, a meu ver, abre caminhos para a leitura de diversas perspectivas e

possibilidades no exercício da compreensão.  O estudo que preconizou o tema em

questão foi apontado por Platão ao definir os três formatos de conhecimento: doxa,

sofia e episteme. De acordo com Platão, a doxa é formulada a partir do conhecimen-

to empírico, opinativo, sensitivo; a sofia é estruturada pelo conhecimento acumulado,

da sabedoria; a  episteme é constituída pelo conhecimento sistemático, reflexivo e

analítico. 

Estudos sobre Epistemologia têm tomado diversas direções, especialmente a

partir do Círculo de Viena (1927), criador de uma corrente de pensamento intitulada

positivismo lógico. Esse grupo concluiu que o conhecimento é dotado do valor de

verdade em virtude de sua vinculação empírica, ou seja, o conhecimento científico é

verdadeiro na medida em que estabelece relações, em alguma dimensão, com a ex-

periência. Popper (1959) demonstra, em sua reflexão epistemológica, que o erro, em

lugar de ser uma anomalia a ser evitada pela utilização de um procedimento meto-

dológico, é parte constituinte de qualquer teoria científica, sendo o eixo movente da

ciência. Ao fazer a busca sobre a lógica do desenvolvimento da ciência, Popper lan-

ça por terra o princípio da indução como método de procedimento científico. Piaget

(1975) desenvolve a Epistemologia Genética, pela qual se considera o conhecimen-

to, não como um estado, mas como um processo genético-estrutural. Kuhn (1962)

afirma que a ciência não é acumulativa, sua evolução se deve às revoluções científi-

cas. A revolução científica consiste na mudança de um antigo paradigma ou matriz

disciplinar por novos; a matriz velha se reveste na nova. Essa reestruturação repre-

senta o desenvolvimento das ciências. Para a Escola de Frankfurt (1924), os pesqui-

sadores necessitam interrogar-se sobre o significado da ciência que fazem; a ciência

está integrada a um processo social, econômico e político; é uma prática social entre

outras, marcada pela sociedade em que se situa, e lhe reflete todas as ambiguida-

des e contradições. A Escola de Frankfurt se propõe a analisar a prática científica
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não como uma atividade, mas vinculada estreitamente aos interesses; o conheci-

mento e o interesse estão interligados. Lima Jr. (2012b) evidencia a impossibilidade

da construção de uma identidade científica por parte da Educação, ao tempo em que

aponta a necessidade de se lhe propor uma elaboração específica. Isto se deve ao

fato de ela tratar diretamente com a subjetividade, que permeia todos os seus dife-

rentes aspectos. Tais aspectos, já amplamente abordados pela literatura educacio-

nal, compreendem o âmbito social, o econômico, o político, o cultural, o epistemoló-

gico e o pedagógico; contudo, não se dá o devido valor ao dinamismo da subjetivida-

de nas reflexões e sistematizações teóricas. O foco dos estudos de Lyotard (1979)

foi a situação do saber nas sociedades mais desenvolvidas, que denominou “pós-

modernas”, cujo significado é o estado da cultura após as transformações sofridas

em consequência da crise dos grandes relatos e que atingiram as regras do jogo na

ciência, na literatura e nas artes. 

Diante da leitura e estudos desses e de outros epistemólogos, é possível ob-

servar uma preocupação crítica com a ciência. Pensemos agora nos Programas de

Pós-Graduação em Educação − na pesquisa em Educação, particularmente a partir

da década de 1970. Os estudos sobre a pesquisa em Educação têm identificado, por

exemplo, que durante essa década predominou a influência das tendências basea-

das nas concepções positivistas de ciência. Como alternativas a essa relativa exclu-

sividade, apresentaram-se novas tendências epistemológicas. Então, a rigor, é pos-

sível constatar que não se pode falar em uma única Epistemologia, mas sim, em

epistemologias.

Logo, é pertinente pensar a Educação tecendo relações com o campo episte-

mológico, pois tais possibilitam uma leitura crítica do percurso construído por esse

campo, além de permitir  refletir  sobre sua evolução. A relação entre Educação e

epistemologia possibilita, ainda, entender qual ou quais concepções de conhecimen-

to permeiam o processo de ensinar e aprender, bem como em que valores é pauta-

da a formação humana. Em termos gerais, não é rara a constatação de lacunas no

que concerne à essa discussão no seio dos cursos que formam profissionais da

Educação e, também, nos cursos de Pós-Graduação stricto sensu também no cam-

po educacional.

Em sua trajetória, Educação sempre esteve atrelada à formação de um tipo

de homem, que está ligado a uma certa lógica social. Portanto, é pertinente questio-

nar: Que concepção de homem e de sociedade fundamenta as propostas educacio-
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nais?  Qual  Epistemologia  sustenta  a  produção  do  conhecimento  em Educação?

Para Dermeval  Saviani  (2000),  as pedagogias podem ser delineadas conforme a

perspectiva burguesa – positivista - de homem, sociedade e conhecimento. “Peda-

gogia Tradicional”, “Pedagogia Nova” e “Pedagogia Tecnicista” é como as denomina.

A Pedagogia Tradicional tem como base o ideal do Iluminismo, pelo qual a so-

ciedade avança rumo a melhorias por meio da razão. A perspectiva de Educação aí

encontrada é aquela fundamentada na Epistemologia positivista, que entende a Edu-

cação como redentora da humanidade. Nesse sentido, essa última é portadora de

poder e independe da organização social da qual faz parte. Por tal lógica, a natureza

determina o homem e esse tem a capacidade de superar-se por meio da Educação.

Este ideal é defendido pela burguesia revolucionária contra o regime do feudalismo.

Por tal concepção, o excluído, o marginalizado é o ignorante. 

A Pedagogia Nova é baseada nas ideias de Comênius, Rousseau e outros.

Guarda como princípio a perspectiva positivista de ciência e de sociedade. No cená-

rio dessa concepção, a burguesia deixa de ser uma classe revolucionária e passa a

ser conservadora. O ato educativo é norteado para o aprimoramento das potenciali-

dades da criança. Anteriormente, o adulto determinava os rumos da Educação, do

dever ser; agora, será a criança que o fará, partindo de suas necessidades existenci-

ais. Aqui, o centro do processo educativo sofre um deslocamento: passa do profes-

sor para o aluno, do lógico para o psicológico, da disciplina para o interesse, do co-

nhecimento para o método. Importante destacar que nessa abordagem a ideia de

respeito às diferenças é difundida, sem que esta seja distinguida do significado de

desigualdade. Portanto, em tal contexto, essa deverá ser a Educação para a classe

trabalhadora, que é condicionada pelos interesses da classe burguesa em estabele-

cer a imutabilidade das relações sociais. 

A Pedagogia Tecnicista é outra abordagem educacional relacionada ao ideário

burguês.  Desenvolveu-se  no  Brasil  no  período  de  1970,  respaldada  pela  Lei  nº

5.692/71. Como as anteriores, tal abordagem também se apoia na Epistemologia po-

sitivista. Alimenta-se no pragmatismo do empirismo, e atribui à Educação um viés

utilitarista e imediatista. Essa é uma abordagem que, ao buscar respaldo na citada

Lei, legitima a dualidade do ensino: o antigo corte entre o pensar e o fazer. A escola

do conhecimento, do  pensar, a serviço das elites burguesas, e a escola do  fazer

destinada às classes populares. Tal cisão, característica peculiar de uma sociedade

de classes, contribuiu para a manutenção e a reprodução desse mesmo modelo so-
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cial – e, não, para superá-lo. 

É possível constatar que, nas perspectivas mais atuais de Educação burgue-

sa, existe a intenção de legitimar a sociedade de acordo com a ordem capitalista

atual.  Fundamentadas  pelos  princípios  liberais,  postulam uma lógica  empresarial

para a Educação e enfatizam a racionalização do processo educacional como se

esse fosse uma espécie de “empresa”. Assim, as versões atuais da Educação bur-

guesa validam e potencializam a ideia de superação das desigualdades sociais pela

via da Educação, dando ênfase ao mercado de trabalho e responsabilizando, exclu-

sivamente, o sujeito pela equalização social. 

Por essa perspectiva, a Educação está a serviço única e exclusivamente do

mercado  de  trabalho.  Mensura-se  sua  qualidade  pelo  sucesso  profissional  dos

egressos, regulado por esse mesmo mercado. Em síntese: educa-se para a cidada-

nia quando existe uma Educação voltada para o emprego. A realidade social, a desi-

gualdade, a injustiça e outros problemas sociais vão sendo encobertos, como se os

postos de trabalho, salário e qualificação profissional não estivessem atrelados a es-

tes fatores, mas tão somente o tipo de Educação escolar adquirido por cada indiví-

duo.

Discordo desta concepção, pois compreendo que a Educação de qualidade

se apoia numa formação integral do sujeito, a fim de que esse seja capaz de eman-

cipar-se. Nesse sentido reitero que, o “emancipar-se” a que me refiro, não se trata

de uma ação isolada que depende exclusivamente do sujeito. É uma ação individual

e, também, em conjunto a partir das políticas públicas, mobilização social etc. A Edu-

cação que tem como objetivo primeiro a inserção no mercado do capital é competiti-

va, classificatória, alienada e alienante. Aspectos importantes na formação humana

são esquecidos, em detrimento da lógica capitalista: o reconhecimento da pluralida-

de religiosa, sexual, étnica e social; o olhar ampliado da sociedade, reconhecendo

suas divisões, desigualdades e injustiças; a mobilização individual e coletiva em bus-

ca de uma equalização na distribuição de renda etc. 

Retomo a Pedagogia Histórico-crítica, de Dermeval Saviani (2000), que é re-

volucionária na medida em que faz uma crítica à sociedade e à escola burguesa.

Parte dos pressupostos do materialismo histórico-dialético, com uma Epistemologia

contrária à positivista, que fundamenta a Educação burguesa. Para o autor, o ho-

mem é um ser histórico, que produz e se reproduz no seu relacionamento com a na-

tureza e com os outros homens. Na medida em que produz, o homem se mobiliza
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para satisfazer necessidades demandadas pela própria existência. Daí surge a ne-

cessidade de conhecer, criar e trabalhar. Socialmente, o trabalho é organizado de

modo que pode ser uma fonte de libertação − ou de exploração e alienação. O ho-

mem alienado é o homem negado. Daí a necessidade de adquirir uma visão ampla

da realidade em que vive e conscientizar-se de sua condição histórica, com vistas à

libertação. Por tal razão, é importante ter acesso ao conhecimento historicamente

produzido. Exige-se, portanto, a necessidade da busca por uma prática pedagógica

coerente, que evite os determinismos e os modismos de uma Educação puramente

positivista. 

Saliento que o PPGEduC apresenta uma concepção de Educação direciona-

da por uma perspectiva epistemológica distinta daquela aqui criticada. No ano de

2001, o Programa delineia sua visão de Educação:

Quadro 3 - Concepção de educação do PPGEduC em 2001

Fonte: Capes (2001)

Chamo a atenção, inicialmente, para o fato de a gestão ser o centro básico

dessa concepção e, uma vez sendo colocada nesses termos, compreendo-a como a

forma de organizar o funcionamento da Educação no que diz respeito a aspectos po-

líticos, administrativos, financeiros, tecnológicos, culturais, artísticos e pedagógicos,

dando transparência às suas ações e atos, possibilitando à comunidade escolar a

construção de conhecimentos, expressão de saberes, ideias e sonhos, num proces-

so de aprendizagem, inventividade, criação e diálogo. Quando, nesse ano de 2001,

o PPGEduC apresenta em sua concepção de Educação a capacidade de expressão

dos sujeitos, a construção coletiva e a coexistência de diferente visões, explicita um

pensamento que destoa daquele defendido pela pragmática positivista da Educação,

quando trabalha com a possibilidade de autonomia  e emancipação dos sujeitos.

Além disso, observo, ainda nessa concepção, a ideia da contextualização entre o

que é produzido e trabalhado nas escolas e a sociedade onde estão inseridas, em

caráter dialógico. De outro modo, percebo que, nessa concepção, a Educação nos

espaços não formais não é mencionada. Não creio haver um reducionismo a tal pon-
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to, pois no item LP29 do Caderno de Indicadores CAPES, lê-se a descrição da Linha

de Pesquisa 3, que lida com problemáticas educacionais de fora do espaço instituci-

onalizado, abarcando, assim, a Educação não formal. O que entendo é que a con-

cepção de Educação traçada pelo Programa, nesse período, teve uma exagerada

síntese em sua apresentação.

Em 2004, uma nova redação sobre a concepção de Educação é identificada

no corpo da proposta do Programa:

Quadro 4 - Concepção de educação do PPGEduC em 2004

Fonte: Capes (2004)

Destaco que, naquele ano, o pensamento do Programa sobre Educação este-

ve muito mais ligado à sua função do que à sua concepção. Mesmo tendo identifica-

do sua função, entendo que esta é apresentada de forma abreviada, sem deixar cla-

ro, por exemplo, quais são os tipos de mudanças e atitudes que a Educação deve

fomentar: a busca por uma pragmática engessada, linear, ou um pensar e agir inqui-

ridor, sem os moldes que aprisionam a reflexão? Além disso, não há uma explicita-

ção sobre quais políticas seriam referenciadas. Qual o tipo de política? Como essa

função é apresentada sem um maior esclarecimento, destaco que a afirmação “aten-

dimento  às  necessidades  potencializadoras de  cidadania”  merece  um questiona-

mento: de que cidadania se está falando? Na organização das relações sociais na

atualidade, quem é realmente considerado cidadão? Ora, aquele que tem poder de

consumo. Esse, sim, tem seus direitos parcialmente respeitados na atual conjuntura.

Portanto, entendo que, naquele ano de 2004, o Programa regride quanto à elabora-

ção conceptiva de Educação, se comparada à do ano de 2001. 

Conforme apontado no quadro, nos anos que se seguiram não houve modifi-

cações na proposta do Programa. Somente em 2009 será possível identificar uma

nova concepção, diferente das duas citadas anteriormente:

29 Linha de Pesquisa (3) do PPGEduC Educação, Gestão e Desenvolvimento Local Sustentável: 
Análise das Desigualdades Locais e Regionais na Bahia para explicar a realidade das comunidades 
estudadas e a importância dos processos educativos e de gestão para a melhoria de sua qualidade 
de vida.
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Quadro 5 - Concepção de educação do PPGEduC em 2009

Fonte: Capes (2009)

Essa concepção é apresentada numa perspectiva mais ampla, tal como o ter-

mo “educação” – segundo minha compreensão − permite. O processo formativo é

aqui entendido como inconcluso e permanente, o que remete a uma concepção de

Educação aberta, fluida e plural, a permitir a construção de conhecimentos, o acio-

namento dos saberes e o entrelaçamento de ambos. O seu locus é ampliado, pois,

além do espaço institucional, os espaços não formais entram em cena, abrindo pos-

sibilidades para educações outras, que não obedecem apenas a uma lógica. Essa

concepção também toca na Educação como promotora de articulações entre ciên-

cia, tecnologia e cultura. Entendo tal relação para além de um conhecimento conteu-

dístico da tecnologia educativa. Abre-se a possibilidade de criação de um pensa-

mento crítico, concebendo a tecnologia como via de acesso seletivo e consciente à

informação. Isso implica uso ético e responsável dos diversos espaços educativos,

num sentido humanista e abrangente, adequado à realidade dos sujeitos, e não ape-

nas do mercado. Desse modo, percebo que um importante avanço foi concretizado

na composição da Proposta do Programa, no que se refere à concepção de Educa-

ção no ano de 2009, considerando o seu histórico, desde sua criação. Ressalto que

essa concepção, construída em 2009, foi mantida até o ano de 2012, período em

que se deu a última avaliação trienal CAPES. 

Após tal análise, se confirma a hipótese de que não se pode compreender a

Educação sem um percurso e uma base epistemológica. O entendimento da Educa-

ção perpassa por teorias que a explicam e descrevem. A relação entre educação e

epistemologia permite pensar sobre as concepções de homem, de mundo, de co-

nhecimento e de que tipo de Educação se pretende trabalhar. A meu ver, tais aspec-

tos são cruciais e determinantes na composição de um Programa de Pós-Gradua-

ção, bem como na formação do pesquisador em Educação. Como atuar e pensar

um processo formativo, e de criação e construção de conhecimento, sem formação e

bases epistemológicas? Como implementar políticas de formação do pesquisador

em Educação sem uma reflexão epistemológica?

Uma vez sendo o campo onde se produz pesquisas, os Programas precisam
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promover espaços de fomento a essa discussão crítica sobre as teorias do conheci-

mento, para que mestrandos e doutorandos tenham clareza ao optar sobre as pers-

pectivas que decidirão considerar ou desconsiderar. Além disso, pelo fato de a Edu-

cação tratar de fenômenos humanos, é crucial assegurar a discussão da relação en-

tre Educação e Epistemologia, a fim de que o sujeito tenha espaço para a expressão

de seus saberes. É fundamental que, num campo fecundo como a Educação, novos

modos de compreender a pesquisa sejam pensados, no sentido de considerar tais

expressões subjetivas.

4.2 EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE 

Uma vez colocada a necessidade de discutir e relacionar Educação e Episte-

mologia, entendo que o contexto desta pesquisa me leva a perceber o quanto deter-

minadas concepções podem trazer sérias amarras ao processo formativo, impedindo

os sujeitos de expressarem-se, exercitarem sua autonomia e atuarem como seres

singulares e subjetivos.30 Acredito que o PPGEduC, ao ser idealizado como Progra-

ma de Pós-Graduação em Educação, estabeleceu como seu foco a relação entre

Educação e Contemporaneidade, no intuito de garantir uma formação plural, com

maior amplitude e que possibilitasse um avanço para além da concepção positivista

da Ciência Moderna. Assim, nesse item da pesquisa, tratarei da relação entre Edu-

cação e Contemporaneidade, analisando a concepção epistemológica do PPGEduC

no período de 2001 a 2012.

Santos (2004) postulou que a crise do paradigma dominante da Ciência Mo-

derna, além de ser profunda, é irreversível. O autor afirma que tal crise é resultado

interativo de uma pluralidade de condições, mas dá especial destaque a duas delas:

sociais e teóricas. Para ele, os limites e insuficiências desse paradigma são resulta-

dos do avanço do conhecimento propiciado pelo próprio paradigma. Assim, entendo

que a ciência se retroalimenta, abre novas perspectivas e possibilidades na medida

em que, das fissuras e crises oriundas da sua própria dinâmica, constrói novas ba-

30 Subjetividade aqui é compreendida conforme Lima Júnior (2012) onde o sujeito é um ser de 
sentido, responsável pela instituição de modos e formas de satisfação dessa necessidade, 
localizada em contextos histórico-sociais, onde se encontram as condições materiais e simbólicas 
para que, de modo singular e específico, ele possa dar conta dessa necessidade/constituição; 
gerando, assim, diferentes formas, meios, instrumentos, primados, instituições, para atualizar esta 
condição geral, instituindo-a e seus derivados, anarquicamente, tanto pelo seu caráter histórico, 
quanto pela condição subjetiva através da qual cada ser insere-se e se expressa ontologicamente 
nisso. 
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ses e modos de pensar. Considerando as duas condições – social e teórica – que o

autor aponta como razão da crise da Ciência Moderna, entendo que os processos

sociais, que abrangem o teórico, carrega o ponto nevralgico dessa crise e dá espaço

a um pensamento sobre a contemporaneidade bem como o seu acontecimento.

[...] compreender a Contemporaneidade como ‘estado de crise societária’ e
como uma condição de pós-modernidade, que se autogesta da ‘incompletu-
de da modernidade’; portanto, que se refere a ‘uma crise permanente dessa
sociedade moderna’; que se funda como ‘processo’, cuja temporalidade e
historicidade se constituem da ‘totalidade das relações’ desses processos,
sendo também interna e inerente ao dinamismo das relações do processo;
ou seja, trata-se de um tempo real subjetivo (LIMA JR., 2014, p. 5). 

Portanto, o pensamento contemporâneo é compreendido nesta tese como um

estado de permanente mudanças, provocado pelos processos sociais, sua complexi-

dade, incompletude e incessante crise. Entendo que “Contemporaneidade” não pode

se resumir a um conceito, pois não se trata de um ciclo, de um processo com início,

meio e fim; escapa à lógica da cronologia. O contemporâneo é da ordem da realida-

de e, como tal, renova-se constantemente. 

Do ponto de vista da condição teórica, a crise do paradigma moderno implica

enxergar o conhecimento apenas no âmbito da cientificidade. De outro modo, é im-

portante pensar que este se encontra para além do científico. Refiro-me a uma ins-

tância mais ampla: o conhecimento humano, que não se reduz a um estatuto exclu-

sivo, não cabe numa Epistemologia. Ele extrapola por ser indefinido, singular, subje-

tivo, complexo, dinâmico. Assim, entendo que se trata de algo que está para além do

conhecimento: é uma questão de saber. Compreendo o saber como uma instância

maior, que abriga diversos tipos e naturezas de conhecimentos. Conforme afirmação

anterior, o saber está diretamente vinculado à participação do sujeito, ou seja, de

modo singular e incomensurável os indivíduos atuam no mundo e se relacionam uns

com os outros e consigo mesmos. A inter-relação traz à tona seus saberes, que deli-

neiam, de forma muito individual, modos de pensar e agir. Logo, entendo que esse

pensar − num universo que abarca outros tantos − também remete à crise teórica da

Ciência Moderna.

Para esta análise, um ponto de partida – embora deixe claro que não se confi -

gura como cerne de minha discussão − é a compreensão de que a pós-modernidade

está situada no âmbito da contemporaneidade, uma vez que esta última refere-se à

realidade ou a aspectos dela, caracterizados pelos dinamismos, abertura, não linea-
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ridade e não identidade. E o real, por sua vez, entendido como uma construção sub-

jetiva e individual, é a representação de parte da realidade elaborada por cada sujei -

to. A contemporaneidade abraça os colapsos, fissuras e desconfianças dos dogmas

da modernidade, contestados e argumentados pela pós-modernidade. Assim, Lima

Jr. (2014, p. 5) coloca:

Cabe, por consequência, considerar a Contemporaneidade como um dos
nomes do Real, porque se refere àquilo que não cessa de não se inscrever
e, portanto, reinaugura-se e refunde-se ininterruptamente − não cessa de
não inaugurar-se −, sendo seu dinamismo sempre original/originante no ins-
tante mesmo de seu acontecimento, com intensidade (histórica, social, cul-
tural e, também, subjetiva), porque não pode se dar sem ser pela via do
Real do sujeito; que é fundada, por sua vez, dentro de um duplo dinamismo:
o da coisa em si, uma ‘outridade’ que escapa e que se perde; e a coisa pelo
sujeito e seu primado fundador simbólico, com sua dinâmica específica, na
ordem da Linguagem.

Por conseguinte, em lugar de objetivar uma definição delineada do que seja a

Contemporaneidade,  tento exercitar  ao máximo a busca de formas de descrever

como tal se manifesta, produz efeitos, estabelece relações com outros fatos e situa-

ções. Por isso, é imprescindível percebê-la como a reunião de condições que geram

e são geradas por um extenso repertório de processos sociais, culturais, econômi-

cos e tecnológicos. 

Lyotard (2002), em seu Relatório sobre “O conhecimento no mundo atual”31,

analisa a condição do saber nas sociedades mais desenvolvidas (informatizadas) –

nomeadas pelo autor como “pós-modernas”. Nesse sentido, para ele, o termo pós-

moderno focaliza uma condição cultural presente nas sociedades mais desenvolvi-

das. Tais sociedades foram marcadas pelo avanço econômico imbricado no avanço

tecnológico que, com as mutações e variações científicas e artísticas no final do Sé-

culo XIX, tiveram seu apogeu ao final da Segunda Guerra Mundial. Logo, a condição

pós-moderna à qual Lyotard se refere é determinada pela crise das metanarrativas

de legitimação do saber. Seus focos, nessa discussão, são a natureza e o estado do

conhecimento em tais sociedades. Nesse campo social, Lyotard afirma que, ao mo-

mento em que se inicia a era pós-industrial, o saber muda de estatuto. Assim, é es-

tabelecida uma estreita relação entre o momento pós-industrial e as sociedades pós-

modernas; dessa relação, o conhecimento se torna a principal força econômica. Ga-

31 A Condição Pós-Moderna constitue-se num relatório escrito por Lyotard sobre o conhecimento no 
mundo atual (período da década de 1970) encomendado pelo Conselho das Universidades do 
Estado de Quebec e lançado na França em 1979.
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nhando caráter de mercadoria, o conhecimento pode ser comercializado e passa a

constituir a base de poder da sociedade pós-industrial.

Porém, durante a análise do autor em seu Relatório, a questão do conheci-

mento mudado em mercadoria deixa de ser o foco, para dar lugar a uma reflexão so-

bre quais seriam as regras que conferem legitimidade ao conhecimento. Lyotard si-

naliza a existência de dois tipos de saberes presentes nas sociedades: o saber cien-

tífico e o saber narrativo. Importante enfatizar que, segundo seu estudo, cada um

desses saberes possui uma característica discursiva própria. Quanto ao saber cientí-

fico, não se configura como único e, sim, como parte adicional de uma totalidade

que sempre existiu.

Cada um dos saberes distinguidos por Lyotard também possui modos diferen-

tes de tramar seus discursos. O saber científico é entendido como um metarrelato

que implica em uma filosofia com definições de justiça e de verdade preestabeleci-

das. No interior de cada um desse saberes, existe um discurso estabelecido, pelo

que o autor denomina de jogo de linguagem, legitimado pelos seus próprios interlo-

cutores.

Ao diferenciar o saber científico e o saber narrativo, é possível entender que:

1. O saber científico exige o isolamento de um jogo de linguagem, o denota-
tivo, e a exclusão de outros. O critério de aceitabilidade de um enunciado
é o seu valor de verdade estabelecido de forma consensual, enquanto o
saber narrativo não isola apenas um jogo de enunciados e aceita um
enunciado pelo vínculo do testemunho.

2. Esse saber científico encontra-se isolado dos outros saberes constituintes
do vínculo social. A relação entre o saber e a sociedade exterioriza-se,
surgindo um novo problema, o da relação entre a instituição científica e a
sociedade. Nas narrativas persiste uma integralidade dos discursos de
legitimação e avaliação das instituições.

3. A competência privilegiada no saber científico é a do enunciador, diferen-
temente do saber narrativo no qual a importância reside igualmente so-
bre o saber dizer, saber escutar e saber fazer, na perspectiva de 1saber
ser aquilo que o saber diz que se é’

4. O enunciado da ciência não retira validade diretamente da prova verificá-
vel. Para substituir um enunciado por outro é preciso refutar o anterior
por meio da argumentação e da comprovação. Nas narrativas, os enun-
ciados, mesmo os denotativos, não exigem comprovação. 

5. A temporalidade do saber científico é diacrônica, exigindo memória e pro-
jeto. Diferentemente, as narrativas não exigem diacronia, caracterizando-
se pelas fórmulas de discurso regulares que privilegiam certo esqueci-
mento da origem das próprias narrativas, conferindo a elas uma impres-
são de existência  advinda de um passado imemorial  (NASCIMENTO,
2011, p. 37-9).

Compreendo que, ao caracterizar cada um desses saberes, o autor não visa

nenhum tipo de hierarquização.  A ideia é perceber que ambos são formados de
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enunciados lançados em jogos discursivos diferentes. Nesse sentido, o discurso nar-

rativo científico é aquele que dá a conhecer um assunto específico, tanto com o in-

tuito de informar quanto com o objetivo de reunir parceiros de seu jogo discursivo,

constituindo-se a grande narrativa que tem como meta principal dar conta de uma to-

talidade. A narrativa científica foi literatizada dentro de um padrão pragmático que

segue a lógica da Ciência; mas, sendo um conhecimento entre outros oriundos de

um saber, é um jogo de linguagem a ser entendido como processo dinâmico e inaca-

bado. 

Para Lyotard, não é possível que uma narrativa científica se transforme em

metanarrativa. A metanarrativa pode significar discurso hegemônico, tradutor único

da realidade. A realidade, por sua vez, não pode ser explicada e encerrada exclusi-

vamente num sistema filosófico, pois está intimamente relacionada ao real de cada

sujeito – e, esse real, necessariamente implicado em seus saberes.

Ao longo do tempo, algumas metanarrativas se apresentaram na tentativa de

explicar a realidade. Um exemplo disso é a Filosofia Iluminista, afirmando que o

avanço da ciência e da tecnologia trariam a felicidade humana, afastando os dog-

mas aprisionadores dos povos primitivos. Do mesmo modo, é possível citar o Mar-

xismo, que explicou a história da humanidade como baseada no confronto entre

classes sociais opostas: a burguesia e o proletariado. Acreditava que, a partir da re-

volução da classe proletária, a sociedade se estabeleceria de forma igualitária, sem

divisões e plena de liberdades. Esse seria o comunismo. A própria historia se encar-

regou de mostrar que tais teorias (metanarrativas) não se implementariam conforme

seus postulados. 

Ao mesmo tempo em que a ciência contribui com feitos incontestáveis em fa-

vor de melhorias das condições de vida do ser humano, produz artefatos com poder

de destruição em massa,  além de interferir  nas mudanças climáticas  em escala

mundial, causadas pelo alto índice de poluição nos espaços urbanos − o que provo-

ca grave ameaça à sobrevivência humana. Assim, criou-se um ambiente de descon-

fiança no que diz respeito aos discursos que sugerem consensos universais. 

Desse modo, Lyotard segue num movimento de deslegitimação das grandes

metanarrativas, partindo do princípio de que essas perderam sua credibilidade como

verdades. Tal fratura coloca o discurso científico como mais uma possibilidade de jo-

gos de linguagem, entre outras; contudo, sem a legitimidade concedida a ele, como

enunciador exclusivo de uma verdade. A legitimidade se afasta do horizonte do con-
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senso e desenha uma sensação de crise, assim descrita pelo autor:

A crise do saber científico, cujos sinais se multiplicam desde o fim do Século
XIX, não provém de uma proliferação fortuita das ciências, que, por sua vez,
seria o efeito do progresso das técnicas e da expansão do capitalismo. Ela
advém da erosão interna do princípio de legitimação do saber. Esta erosão
se acha em ato no jogo especulativo e é ela que, ao desmanchar a trama
enciclopédica na qual cada ciência deveria encontrar o seu lugar, as deixa
emancipar (LYOTARD, 2002, p. 82).

Compreendo que essa erosão, a par de originar a crise do conhecimento ci-

entífico, ao mesmo tempo impulsiona a sua emancipação, porque possibilita a pro-

pagação de pragmáticas e teorias nas quais o consenso lógico não se coloca como

o único ponto de chegada dos enunciados. Portanto, a Contemporaneidade, aqui,

não é compreendida como portadora de um instrumento de poder. Ela aguça a sen-

sibilidade para as diferenças e reforça a capacidade de suportar o incomensurável.

Não encontra sua razão de ser apenas nas grandes descobertas dos especialistas,

mas, sobretudo, nos saberes humanos. 

O Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade traz no

seu cerne a relação enunciada em sua denominação (Educação e Contemporanei-

dade), daí a necessidade de trazer para esta tese minha compreensão de cada um

desses termos e, a partir dela, saber qual a importância da discussão epistemológica

na proposta do PPGEduC para a formação do pesquisador em Educação. Para tal,

entendo ser necessário explicitar minha compreensão sobre a relação entre Educa-

ção e Contemporaneidade, de modo associativo com essa mesma concepção esta-

belecida pelo Programa e registrada no Caderno de Indicadores CAPES já citados e

referenciados anteriormente.

Diante da quebra e deslegitimação das grandes narrativas científicas, e do fio

condutor desta pesquisa, cabem alguns questionamentos: que espécie de currículo

as escolas e universidades demandariam, para encarar tamanho desafio? O que

conservar e o que elidir  do currículo moderno, para que escolas e universidades

possam  trilhar  novos  caminhos  na  formação  humana,  na  Contemporaneidade?

Como fazer esse percurso reflexivo sem cair nos modismos que afetam nosso siste-

ma educacional como um todo? Como pensar a formação do pesquisador em Edu-

cação, elaborada por uma instituição eminentemente moderna, numa perspectiva

contemporânea?

Os diversos modos de compreender o conhecimento, bem como sua frag-
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mentação, refletem-se no campo educacional. Porém, na estrutura curricular onde

se encontra a materialização e estruturação dos diversos tipos de saberes e conhe-

cimentos, ainda possui uma sólida sustentação no discurso científico da modernida-

de. É também possível visualizar, nas instituições de ensino em geral, um esforço no

sentido de acompanhar as nuanças dos modos de ver e compreender o mundo, por

meio de constantes ajustes curriculares, na tentativa de contemplar um maior núme-

ro de áreas de saberes. Isso implica aumentar a quantidade de disciplinas, remane-

jar suas cargas horárias, majorar as horas totais dos cursos (em alguns casos). Tal

esforço, aqui considerado como importantes tentativas de mobilização, em alguns

casos não ganham corpo, pois é difícil abarcar numa estrutura curricular a multiplici-

dade de saberes e os diversos tipos de conhecimento fundados pelos sujeitos. 

Não é difícil constatar que o discurso científico é uma referência fixa nos com-

ponentes curriculares das instituições de ensino – e, ao explicitar tal constatação, o

campo educacional torna-se um alvo de duras críticas, pois, numa perspectiva con-

temporânea, não há como ditar uma referência permanente no que diz respeito às

ações, valores e modos de ser dos indivíduos, que não se reduzem a uma ementa

ou base curricular. Observa-se uma busca incessante por novas propostas curricula-

res no campo educacional, bem como na área de formação do pesquisador em Edu-

cação, de modo a permitir espaço para a transversalidade, a discussão de outras

epistemologias, a análise e reflexão de saberes que não se encerram na mera cienti -

ficidade.

Cabe colocar que a crise do conhecimento científico se coloca na relação en-

tre Educação e Contemporaneidade na medida em que é observada a impossibilida-

de de lidar com uma única forma de pensamento. Logo, a crise estabelece um tem-

po difícil, de rupturas, de desequilíbrio no âmbito social – o que tem reflexo direto na

Educação. Esta última, por sua vez, permeada por complexos paradoxos, idas e vin-

das, encontra-se numa via de mão dupla entre oportunizar a transformação ou au-

mentar a exclusão. 

Contudo, é importante enxergar que a Instituição, como a Universidade, ao

abrigar os cursos de formação do pesquisador em Educação, é fortemente marcada

pela razão moderna. De um lado existem os conhecimentos organizados em forma

de verdade e a necessidade urgente na formação de pesquisadores futuros: basta

notar a exigência de rigor metodológico e estruturação formal da pesquisa em câno-

nes devidamente institucionalizados. De outro lado, o cotidiano educacional, com a
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sua dinâmica plural e, ao mesmo tempo, singular, prossegue reunindo saberes, co-

nhecimentos, ações, valores, crenças, linguagens etc. Portanto, se no momento for-

mativo (do pesquisador em Educação) não se oportuniza, ou não se busca uma re-

flexão mais profunda sobre os diversos modos de pensar e de entender o conheci-

mento, corre-se o sério risco de conceber o momento da pesquisa como uma espé-

cie de aplicação e utilização técnico-metodológicas, restritas a um campo imutável e

padronizado: como se o ato de pesquisar se encerrasse num fazer instrumental, de

coletas, análises e interpretações de dados, via técnicas padronizadas. A reflexão

mais profunda sobre os diversos modos de conhecimento sobre os quais me refiro

não se trata, exclusivamente, de um exercício de metacognição; é, sobretudo, um

processo que mobiliza os sujeitos a enxergar, entender e admitir diferentes formas

de saberes e conhecimentos, (re)descobrindo-se, tais sujeitos, como pessoas singu-

lares, autoras e protagonistas do seu real, ou seja: tratar de Epistemologia é consi-

derar, forçosamente, o campo subjetivo.

Portanto, numa perspectiva moderna, pode ser possível indicar que as descri-

ções de caráter instrumental das ações dos pesquisadores e seus processos forma-

tivos explicam completamente a pesquisa em Educação. Logo, a perspectiva da re-

lação entre Educação e Contemporaneidade na formação epistemológica do pesqui-

sador em Educação deve ser levada em consideração, a fim promover outros olha-

res,  enxertando outras posturas,  outros modos de pensar  e agir,  trazendo maior

plasticidade às atividades cotidianas dos pesquisadores e, com isto, fazendo emergir

diferentes linguagens, códigos, trocas, diálogos, práticas, leituras. Refiro-me à possi-

bilidade de criação de diferentes modos de ler o mundo e estar no mundo. Gatti

(2005, p. 602) lembra que: “Controles e cercas, balizas normativas e currículos atu-

am até certo ponto nesses espaços”. Concordo com a autora quando afirma “até

certo ponto” −, pois o trânsito de tantas questões, representações e modos singula-

res de interpretar o mundo demandam um rompimento de modelos hegemônicos e

das grandes narrativas científicas. Apesar de existir um grande esforço numa espé-

cie de homogeneização do processo formativo da pesquisa em Educação, nele se

inscrevem diferentes hábitos, culturas singulares, distintas etnias, valores plurais que

não permitem tal padronização. Esta sufocaria o processo formativo do pesquisador,

sua atuação e sua produção, enquadrando-os como produto comercializável, sobre-

tudo diante da atual política CAPES, já refletida anteriormente.

Uma vez colocada minha compreensão acerca da relação entre Educação e
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Contemporaneidade, trago o quadro a seguir, que mapeia os registros dessa mesma

relação explicitada pelo PPGEduC, ao longo dos seus 12 anos (Quadro 6) 

 De modo geral, o quadro apresenta dois elementos relevantes no exercício

dessa construção: o foco básico do curso e sua base epistemológica. O primeiro se

ocupa em definir o fio condutor de todo o processo formativo do pesquisador em

Educação, no seio do Programa, traçando algumas características básicas dessa

trajetória. O segundo elemento versa sobre as bases epistemológicas sobre as quais

está  assentado  o  Programa  de  Pós-Graduação  PPGEduC.  Os  anos  mais

significativos dessa construção no Programa são os de 2001 (os anos de 2002 e

2003 são equivalentes a 2001), 2004 e 2005 (os anos de 2006, 2007, 2008, 2009,

2010, 2011 e 2012 se apresentaram, também, de forma equivalente a 2005, não

passando por revisões). 

Destaco agora o quadro com o foco básico e as bases epistemológicas do

Programa em seu ano inicial, tal como apresentados em sua Proposta de origem,

para  que  possa  ser  pensado  segundo  a  perspectiva  e  a  problemática  adotadas

nesta tese (Quadro 7). 
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Quadro 6 - Proposta do Programa − Visão geral, evolução e tendências (P-PG-06)

2001

FOCO BÁSICO

O foco do Curso é o processo educativo, tanto na sala de aula como
nas relações sociais como um todo, na dimensão da Educação da so-
ciedade para a consolidação da sua cidadania. Sua finalidade é a for-
mação de educadores com características de cidadãos-gestores de
seu espaço e de suas vidas, profundamente enraizados em espaços
e territórios, e atentos para o universo.

BASES EPISTEMO-
LÓGICAS DO CUR-

SO

As bases epistemológicas da concepção do Curso de Mestrado em
Educação e Contemporaneidade assentam-se no significado sociocul-
tural e crítico do processo educativo e no caráter multirreferencial, plu-
ricultural  e interdisciplinar com que o mesmo precisa ser assumido
pela universidade brasileira. Nesse processo, o mundo globalizado e
a sua vinculação com o papel das relações humanas e com o uso −
democrático/anti-democrático da tecnologia − deverá ser, criticamen-
te, considerado.

2002

FOCO BÁSICO Igual a 2001

BASES EPISTEMO-
LÓGICAS DO CUR-

SO
Igual a 2001

2003

FOCO BÁSICO Igual a 2001

BASES EPISTEMO-
LÓGICAS DO CUR-

SO
Igual a 2001

2004

FOCO BÁSICO

A formação de mestres e o desenvolvimento de estudos e pesquisas
voltados para os processos educativos e investigativos, considerando
que a dimensão educacional na sociedade contemporânea compreen-
de a consolidação da cidadania, da solidariedade, da pluriculturalida-
de, da sustentabilidade, das tecnologias da informação e da comuni-
cação, constitui foco básico do Programa.

BASES EPISTEMO-
LÓGICAS DO CUR-

SO

As  bases  epistemológicas  do  Programa  assentam-se  nas  práticas
existenciais e sociais (processos), nos saberes e conhecimentos (pro-
dutos simbólicos), bem como os princípios e métodos (formas) institu-
ídos pelos sujeitos-atores de tais processos socio-históricos; em con-
sequência, assentam-se no significado sociocultural e crítico do pro-
cesso educativo e no seu caráter multirreferencial, pluricultural e inter-
disciplinar. Nesse processo, o mundo globalizado e a sua vinculação
com o papel das relações humanas e com o uso democrático/anti-de-
mocrático da tecnologia deverá ser, criticamente, considerado.

2005

FOCO BÁSICO A relação da Educação com a contemporaneidade

BASES EPISTEMO-
LÓGICAS DO CUR-

SO

O fulcro desse dinamismo contemporâneo, explicitado pela revolução
das TIC, pelos movimentos sociais, pelos estudos culturais, entre ou-
tros, exige compreender, aprofundar, historiar e legitimar as diferentes
(e contemporâneas) expressões sociais e históricas de Educação dos
processos formativos,  de produção de conhecimento como cultura,
como ciência e como tecnologia, das múltiplas formas de comunica-
ção e de linguagem, dos diferentes espaços e processos de ensino e
aprendizagem, dos diferentes instrumentais  pedagógico-metodológi-
cos, das diferentes racionalidades de análise e de representação dos
objetos da realidade que constituem as linhas de pesquisa do PPGE-
duC.

Fonte: Capes (2012)
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Quadro 7 - Proposta do Programa − Visão geral, evolução e tendências (P-PG-06)

2001

FOCO BÁSICO

O foco do Curso é o processo educativo, tanto na sala de aula como
nas relações sociais como um todo, na dimensão da Educação da so-
ciedade para a consolidação da sua cidadania. Sua finalidade é a for-
mação de educadores com características de cidadãos-gestores de
seu espaço e de suas vidas, profundamente enraizados em espaços
e territórios, e atentos para o universo.

BASES EPISTEMO-
LÓGICAS DO CUR-

SO

As bases epistemológicas da concepção do Curso de Mestrado em
Educação em Contemporaneidade assentam-se no significado socio-
cultural e crítico do processo educativo e no caráter multirreferencial,
pluricultural e interdisciplinar com que o mesmo precisa ser assumido
pela universidade brasileira. Nesse processo, o mundo globalizado e
a sua vinculação com o papel das relações humanas e com o uso −
democrático/anti-democrático da tecnologia − deverá ser, criticamen-
te, considerado.

Fonte: Capes (2001)

O foco é entendido como centro, alvo, sede principal de um organismo, ponto

interior, nitidez. Assim, compreendo que o Programa, quando explicita o seu foco,

coloca claramente o que rege toda a sua proposta em termos de formação do pes-

quisador em Educação. No ano retratado acima, visualizo a Educação em seus di-

versos espaços e suas relações como o foco principal. O que me chama a atenção,

de modo particular nesse primeiro momento, é o fato de que, embora haja no discur-

so de parte dos docentes-pesquisadores do Programa a definição de cidadania e ci -

dadão, esta não aparece de forma clara na explicitação deste foco básico, pois,

além da cidadania aparecer como parte de tal foco, ela é apontada, também, como

finalidade.  Portanto,  penso  que  caberia,  nessa  explicitação,  uma reflexão  sobre:

quem é o cidadão no atual modelo social? Ressalto que, nos moldes capitalistas da

sociedade atual, em que as relações estão pautadas numa lógica mercadológica de

produção, consumo e lucro, o cidadão em pauta se constitui naquele que tem poder

para transitar nessa lógica, por intermédio do capital – entendido, aqui, como poder

de consumo. Assim, nessa perspectiva, o cidadão que tem seus direitos mais respei-

tados e deveres bem delineados é aquele que, dentro de uma escala proporcional,

tem maior poder de consumo. Logo, vale o questionamento: de que cidadão-gestor

se está falando? Nesse sentido, é válida uma relação do foco apresentado pelo Pro-

grama com a política CAPES. Quem é o educador- pesquisador com características

de cidadão-gestor na lógica da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ní-

vel Superior? 

Outro aspecto que ainda sobressai no foco apresentado em 2001 é, também,

entendido como finalidade: a  “formação do educador com características de cida-
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dão-gestor”. Ora, sendo o foco processo educativo em seus diversos espaços, e sua

finalidade sendo a formação do educador com tais características, onde habita aí a

natureza do pesquisador que se quer formar? Sendo um Programa de formação do

pesquisador em Educação, como a pesquisa e a Educação coabitam nesse mesmo

espaço? A Educação contém a pesquisa? Sob que/quais perspectiva(s)? Não supo-

nho aqui uma separação entre Educação e pesquisa, entre educador e pesquisador.

O que trago é a necessidade de uma explicitação, uma vez que o Programa visa à

formação do pesquisador e, em seu foco, aparece claramente que o que se preten-

de formar é o educador com determinadas características, sem tocar em termos tan-

genciais: pesquisa/pesquisador. 

Entendo que os questionamentos apresentados nessa análise não se apre-

sentam como um enfrentamento ou afronta aos autores da proposta do programa, e

sim como uma reflexão crítica diante do que está em pauta, face ao contexto atual e

ace ao acontecimento do Programa ao longo desses anos. Até porque me constituo

parte dele, dada minha condição de pesquisadora em formação e bolsista e, nesta

tese, pretendo, de algum modo, trazer algumas contribuições para seu avanço. 

Sobre as bases epistemológicas, essas se encontram assentadas no signifi-

cado sociocultural e crítico do processo educativo. Observo que aí reside um modo

mais ampliado e plural de pensar o conhecimento, pois, na medida em que este é si -

tuado num contexto sociocultural e crítico, abre-se espaço para ser interpretado e

construído sob várias perspectivas. Logo, não existe o conhecimento hegemônico,

instituído por uma determinada cultura e, sim, diversas possibilidades de concebê-lo,

relacioná-lo e situá-lo. Observo ainda que, desde o início do Programa, já existe, em

sua Proposta, uma indicação de que a base epistemológica caminha para uma dis-

cussão sobre o conhecimento numa perspectiva contemporânea; contudo, vale inda-

gar: como essa perspectiva é trabalhada ao longo do processo formativo? Exemplo,

quanto aos componentes curriculares − como as ementas foram concebidas? Como

são trabalhadas? Quais são as bases dessa discussão? A reflexão epistemológica

se constitui  realmente um elemento concreto da formação dos pesquisadores no

programa?

É latente a necessidade de promover, efetivamente, uma formação que opor-

tunize o estudo, a reflexão e a descoberta/construção de uma perspectiva epistemo-

lógica que, além de ser evidenciada nas pesquisas pessoais de cada um – entendo

que numa formação doutoral tal construção é fundamental – proporcione um pensar
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sobre si, sobre as próprias ações e revisite comportamentos e valores, estabelecen-

do um extrapolamento do processo formativo para o autoformativo. Com isso, não

pretendo  apresentar,  nesta  tese,  a  formação  epistemológica  do  pesquisador  em

Educação como panaceia, como remédio para todos os males da pesquisa, como

única saída para o progresso das construções nessa área. O que penso diz respeito

à necessidade de, nessa trajetória de formação como pesquisador, os sujeitos preci-

sarem refletir e elaborar questões que, num primeiro momento, soam simples, mas

demandam profunda mobilização e elaborações múltiplas, tais como: o que é saber?

O que é conhecimento? Como isso se reflete na elaboração da minha pesquisa?

Chamo a atenção para necessidade de enxergar e ir além dos sistemas fechados,

no que diz respeito à discussão epistemológica (sistemas apresentados pelas pro-

postas e currículos dos programas) e favorecer uma formação mais plástica, autoral

e significativa.

Sobre o foco básico e as bases epistemológicas do Programa no ano de

2004, é possível identificar os seguintes registros:

Quadro 8 - Proposta do Programa − Visão geral, evolução e tendências (P-PG-06)

2004

FOCO BÁSICO

A formação de mestres e o desenvolvimento de estudos e pesquisas
voltadas para os processos educativos e investigativos, considerando
que a dimensão educacional na sociedade contemporânea compreen-
de a consolidação da cidadania, da solidariedade, da pluriculturalidade,
da sustentabilidade, das tecnologias da informação e da comunicação,
constitui foco básico do Programa.

BASES EPISTEMO-
LÓGICAS DO CUR-

SO

As bases epistemológicas do Programa assentam-se nas práticas exis-
tenciais e sociais (processos), nos saberes e conhecimentos (produtos
simbólicos), bem como os princípios e métodos (formas) instituídos pe-
los sujeitos-atores de tais processos socio-históricos; em consequên-
cia,  assentam-se  no  significado  socio-cultural  e  crítico  do  processo
educativo e no seu caráter multirreferencial, pluricultural e interdiscipli-
nar. Nesse processo, o mundo globalizado e a sua vinculação com o
papel das relações humanas e com o uso democrático/anti-democráti-
co da tecnologia deverá ser, criticamente, considerado.

Fonte: Capes (2004)

 Nesse foco básico, observo que existe um direcionamento para a formação

de mestres que sejam capazes de desenvolver pesquisas, explicitando que a dimen-

são educacional na sociedade contemporânea compreende algumas questões. An-

tes de tocar nessas questões, ressalto que, se por um lado, observo a tentativa de

um melhor ajuste quando se passa do processo educativo para a dimensão educaci-

onal na sociedade contemporânea, por outro lado não identifico em que momento

são caracterizados, pela proposta do Programa, os modos de compreensão dessa
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sociedade contemporânea. É notório o avanço no sentido de clarificar o seu foco;

porém, como esse é entendido pelo Programa, não fica claro. Em seguida, destaco

que, ainda no mesmo foco, o pouco que é colocado sobre a dimensão educacional

na sociedade contemporânea recai sobre a consolidação da cidadania, criticada no

quadro anterior, associada à pluriculturalidade, à solidariedade e à sustentabilidade

das tecnologias da informação e da comunicação (TIC). Qual a relação das TIC com

a pluriculturalidade e solidariedade? Qual a relação das TIC com a Educação con-

temporânea? É evidente que os professores do Programa possuem reflexões e ar-

gumentações profundas a respeito, mas − por que motivo elas aparecem de forma

tão tímida no corpo da Proposta do Programa? 

Sobre as bases epistemológicas, vejo que houve um importante movimento

no sentido de enriquecimento e aprofundamento. Além de se conservar o que estava

estabelecido desde o ano de 2001, acrescentaram-se as práticas existenciais e soci-

ais compreendidas como processos, os saberes e conhecimentos que são produtos

simbólicos, mais os princípios e métodos considerados como formas instituídas pe-

los sujeitos-atores. Portanto, uma importante reconfiguração é feita para ajustar es-

sas bases ao seu foco. Ou seja, ao abarcar práticas existenciais, saberes e conheci-

mentos como produtos simbólicos, existe uma decisão epistemológica que aponta

para a perspectiva contemporânea, pois, nesse modo de pensar, as práticas existen-

ciais são, também, originárias de um conjunto de saberes que, por sua vez, é consi-

derado uma instância singular, subjetiva e mais ampla, capaz de possibilitar o co-

nhecimento. Portanto, tanto o foco quanto as bases epistemológicas no ano de 2004

sinalizam uma aproximação da relação entre Educação e Contemporaneidade (Qua-

dro 9). 

Aqui, a meu ver, uma importante e coerente mudança foi implementada. O

foco tem estreita relação com o que nomeia o Programa: Educação e Contempora-

neidade. As bases epistemológicas são postas com o intuito de descrever essa rela-

ção e colocá-la como binômio movente da Proposta do Programa. Vejo que a rela-

ção entre Educação e Contemporaneidade, colocada no ano de 2005, transporta

muitas questões para o seio do acontecimento formativo. O que se observa é a ne-

cessidade de uma mudança na forma de lançar tais questões, sobretudo pelo quão

exauridas se encontram as formas de análise. Nesse sentido, nasce de forma laten-

te o desejo e a necessidade de entender processos e situações que estão secunda-

rizados, ou simplesmente ignorados, em função da hegemonia das grandes catego-
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rias cristalizadas, que já não dão conta da realidade, mas não o admitem. As bases

epistemológicas do Programa, apresentadas em 2005, mobilizam a libertação dos

modos interpretativos transformados em verdades absolutas. Porém, cabem aqui al-

guns  questionamentos:  por  que  essa  discussão  e  reformulação  se  encerra  em

2005? Quais foram os impedimentos e escolhas que levaram a uma manutenção

das bases epistemológicas dos anos de 2005 até 2012? Entendo que a Educação

está no seio da cultura, e não apenas relacionada à ciência, como se faz pensar

pela via da modernidade. A formação do pesquisador em Educação não se estrutura

exclusivamente na narrativa científica. Ela se coloca, primeiramente, no social, nos

espaços educativos; estrutura-se a partir das relações que o homem estabelece con-

sigo mesmo, com os outros homens e com o mundo. 

Quadro 9 - Proposta do Programa - Visão geral, evolução e tendências (P-PG-06)

2005

FOCO BÁSICO A relação da Educação com a contemporaneidade

BASES EPISTEMOLÓ-
GICAS DO CURSO

O fulcro desse dinamismo contemporâneo, explicitado pela revolu-
ção das TIC, pelos movimentos sociais, pelos estudos culturais,
entre outros, exige compreender, aprofundar, historiar e legitimar
as diferentes (e contemporâneas) expressões sociais e históricas
de Educação dos processos formativos, de produção de conheci-
mento como cultura, como ciência e como tecnologia, das múlti-
plas formas de comunicação e de linguagem, dos diferentes espa-
ços e processos de ensino e aprendizagem, dos diferentes instru-
mentais pedagógico-metodológicos, das diferentes racionalidades
de análise e de representação dos objetos da realidade que consti-
tuem as linhas de pesquisa do PPGEduC.

Fonte: Capes (2005)

O pesquisador precisa estar atento para que não perca sua capacidade de

ser surpreendido − pois, de outro modo, qual o sentido de pesquisar? Em tempos de

transição e desconfiança, quando organizações e desorganizações, normatizações e

transgressões relacionam-se de forma dialética, à formação do pesquisador em Edu-

cação são postos importantes desafios para o entendimento da trama de relações

entre ensino e aprendizagem, mais o contexto plural onde tudo isso acontece. Da

Epistemologia na formação do pesquisador em Educação surgem interrogações que

vão além de seus modelos assegurados por teorias ou filosofias sobre uma realida-

de a cada tempo menos real. 
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5 QUESTÕES EPISTEMOLÓGICAS QUE PERMEIAM O PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO  EM  EDUCAÇÃO  E  CONTEMPORANEIDADE:  contribuições

teóricas para a Pesquisa em Educação

No  capítulo  anterior  dessa  pesquisa,  foi  realizada  uma  análise  da  base

epistemológica do PPGEduC a partir do que consta no projeto do curso, desde o

momento inicial e nas revisões que se seguiram. No presente capítulo, o objetivo é

afunilar  tal  reflexão,  compreendendo  como  essas  questões  epistemológicas,

apresentadas  no  projeto  do  curso,  reverberam  nas  ementas  que  compõem  o

currículo  de  formação  do  pesquisador  em  Educação  e  Contemporaneidade.  Na

segunda metade do capítulo, abordarei a lógica atual de funcionamento da CAPES,

sua relação com o trabalho científico acadêmico e como o PPGEduC está situado

nesse contexto. 

No que diz respeito à primeira intenção desse capítulo, considero importante

pontuar que a ementa não se constitui como o planejamento de um determinado

componente  curricular.  Uma  ementa  trata-se  de  uma  descrição  discursiva  que

resume  o  conteúdo  conceitual  ou  conceitual/procedimental  de  uma  disciplina.

Assim, tal documento é considerado como parte integrante do planejamento e plano

de um determinado curso. Chamo a atenção, ainda, para o fato de que a ementa é

resultado de uma discussão coletiva e nela estão contidas concepções e escolhas.

Sobre o planejamento, trata-se de uma discussão coletiva, social e política sobre os

objetivos, conteúdos, procedimentos, recursos e avaliação do processo de ensino e

aprendizagem. Logo, estamos diante de duas elaborações diferentes e intimamente

relacionadas.

Com a análise destes documentos (ementas e Projeto),  quero destacar as

bases epistemológicas que configuram a concepção de conhecimento, de pesquisa,

da relação educação e contemporaneidade, deste Curso, tendo em vista, também,

contribuir  com  reflexões  epistemológicas  sobre  a  Pesquisa  em  Educação  na

Contemporaneidade,  bem como  com a  compreensão  crítica  da  política  de  Pós-

Graduação da CAPES, especificamente, para este campo de conhecimento.

Sobre  a  segunda  intenção  desse  capítulo,  pretendo  descrever  e  criticar

acerca  da  crise  do  capitalismo  industrial  e  das  modificações  que  as  formas  de

trabalho foram sofrendo. Dentre essas formas, darei especial destaque ao trabalho

acadêmico, em particular, às produções do curso de Pós-Graduação Stricto Sensu.
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Para tanto, existe a necessidade de estabelecer uma relação dessa crise com a

atual política da CAPES, cuja premissa básica faz prevalecer os números, expurga a

história e interdita a compreensão crítica da realidade. Atualmente, na academia, o

pesquisador se vê convocado a produzir conhecimentos úteis, disponíveis para o

consumo  nacional  e  internacional  e  a  conviver  com  a  descartabilidade  e  as

perspectivas de obsolescência instantânea do conhecimento.

Logo,  é  fundamental  estabelecer  um  horizonte  epistemológico  para  esta

problemática, no sentido de explicitar minha compreensão das relações entre sujeito

e  objeto  do  conhecimento,  suas  formas  ideológicas  de  reprodução  do  modo de

produção capitalista, sobretudo porque atualmente a produção do conhecimento se

tornou em força produtiva (LIMA JR., 2012b), e qual a abordagem de conhecimento

para a Pesquisa em Educação, na Contemporaneidade, que possibilite romper com

esta razão instrumental já criticada por Lyotard (2002) e Cassirer (2011)?

5.1 CONTRIBUIÇÕES DA DISCUSSÃO EPISTEMOLÓGICA PARA A FORMAÇÃO

DO PESQUISADOR EM EDUCAÇÃO

Conforme anunciado no início desse capítulo, tomarei como foco de reflexão

e análise as ementas do Programa, objeto dessa tese, a fim de investigar um campo

considerado  problemático  na  formação  do  pesquisador  em  educação.  Esse

processo  é  carregado  de  situações  complexas  pela  quantidade  de  elementos  a

considerar,  tais  como:  as  políticas  de formação  (CAPES);  o  projeto  do  curso;  o

currículo;  ementas  dos  componentes  curriculares;  o  planejamento;  a  prática  dos

docentes e o contexto.

Tomando como foco as ementas dos componentes curriculares do Programa

de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade, é importante indagar sobre

as tendências, os critérios de cientificidade, os riscos e a validez científica dos seus

resultados, pois tais indagações remetem a uma reflexão sobre a prática superficial

da  produção  científica,  a  insuficiente  compreensão  acerca  dos  fundamentos

epistemológicos no seio dos seus espaços formativos.

Qual a importância da discussão epistemológica na proposta do PPGEduC

para  a  formação  do  pesquisador  em  Educação? A  preocupação  com  esses

questionamentos  epistemológicos  tem  como  objetivo  uma  melhoria  no  processo

formativo  do  pesquisador  em  educação;  Para  Sánchez  Gamboa  (1996),  essa
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formação implica percorrer o caminho do conhecimento que é amplo e complexo.

Implica,  ainda,  critérios  de  cientificidade  ao  tempo  em  que  busca  maneiras  de

estabelecer  relações  as  quais,  necessariamente,  remetem  a  teorias  de

conhecimento e dão suporte às diversas abordagens nas construções científicas.

Contudo, minha provocação incide sobre o fato de que, em Educação, bem como

em pesquisa educacional, além do conhecimento, lida-se direta e inevitavelmente

com o saber, o que me parece pouco aprofundado nas bases epistemológicas do

Campo e da Pesquisa em Educação.

Retomo aqui a base epistemológica do programa, construída em 2005, da

qual um dos autores, Lima Jr. (2005, p. 64) diz o seguinte:

O fulcro desse dinamismo contemporâneo, explicitado pela revolução das
TIC, pelos movimentos sociais, pelos estudos culturais, entre outros, exige
compreender,  aprofundar,  historiar  e  legitimar  as  diferentes  (e
contemporâneas)  expressões  sociais  e  históricas  de  Educação  dos
processos formativos, de produção de conhecimento como cultura,  como
ciência  e  como  tecnologia,  das  múltiplas  formas  de  comunicação  e  de
linguagem, dos diferentes espaços e processos de ensino e aprendizagem,
dos  diferentes  instrumentais  pedagógico-metodológicos,  das  diferentes
racionalidades de análise e de representação dos objetos da realidade que
constituem as linhas de pesquisa do PPGEduC. 

Assim,  observo  a  necessidade  de  percorrer  um  caminho  mais  amplo

conforme descrito acima.  Compreendo que a concepção epistemológica que tem

como base a relação educação e contemporaneidade não se fecha e nem se esgota

por força do inacabamento e pelo fato de as sucessivas crises serem consideradas

umas de suas principais características. É importante ressaltar que nessa relação a

pesquisa em educação abrange conteúdos lógicos, históricos, subjetivos e sociais.

Sendo assim, ratifico que tal relação não se apresenta fixa nem determinada,  nem

restrita exclusivamente ao conhecimento científico. Isto, a um só tempo, coloca em

xeque  os  processos  instituídos  de  formação  do  pesquisador,  a  política  de  pós-

graduação  da  CAPES,  o  currículo  de  formação  da  pesquisa  em  educação  e  a

própria concepção de formação, já que todos estes se baseiam na razão científica,

com sua institucionalidade,  denunciada por  Lima Jr.  (2012b)  como ideológicas e

instrumentais ao capitalismo. 

Ainda sobre a relação entre educação e contemporaneidade, dentro de um

viés  epistemológico,  merece  destaque  o  espaço  de  convivência  que  tal  relação

assegura  para  diferentes  racionalidades,  aqui  entendidas  como  saber,  e  os

diferentes  tipos  de  conhecimento.  Nesse  sentido,  questiono:  seria  possível  que
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novas tendências epistemológicas indiquem ou expressem novas concepções de

educação, e possibilitem uma nova formação do pesquisador?

Ao refletir sobre esse questionamento, entendo que o pensar epistemológico,

na  formação  do  pesquisador,  proporciona  diversas  formas  de  compreender  o

conhecimento,  afastando-se  do  movimento  de  justaposição.  Entendo  que,  no

momento determinante da pesquisa - a metodologia - a discussão epistemológica

faz extrapolar a visão mecanicista, embasada em manuais de pesquisa onde o fazer

se  apresenta  como  receituário,  dando  ênfase  às  técnicas  fundamentadas  nas

concepções analíticas de ciência e nas regras do método positivista. Ressalto que a

formação do pesquisador, quando se furta de uma fundamentação epistemológica,

incorre na utilização desses manuais de metodologia sem uma reflexão e corre o

risco de manter-se enredado no domínio da manipulação prática da realidade e de

se prender na teia de sistematização de categorias. Por serem dadas na prática

imediata ou por resultarem de construções da comunidade científica, são falsas e

ilusórias em si mesmas, distorcem o mundo real e bloqueiam a busca por outras

estruturas determinantes dos fenômenos.

Dito  isso,  entendo  que  a  base  epistemológica  de  um  programa  de  Pós-

Graduação exige uma consistência teórica que enriqueça e justifique o repertório de

possibilidades do pensar sobre a ciência e seu papel na formação do pesquisador

na  sociedade.  O  propósito  de  formar  pesquisador  em  educação  na

contemporaneidade consiste ainda em desconstruir a lógica de restringir a pesquisa

aos “mais aptos”. Tal fato acontece desde a graduação; separação entre a pesquisa

e o ensino. Nesse sentido,  é importante, por  vezes,  fugir  dos rigores da ciência

positivista e das exigências extremas da academia, possibilitando um rigor outro que

construa uma nova relação epistemológica.

De  acordo  com Lima  Jr.  (2012b),  mexer  na  compreensão  das  bases

epistemológicas  da  pesquisa  implica  em  mexer  na  compreensão  mesma  da

pesquisa.  Ou  seja,  pesquisa  enquanto  um  processo  mais  amplo  e  diverso  de

produção  de  sentido  não  se  restringe  ao  modus de  produção  de  sentido  pela

Ciência,  sendo  esta  uma  questão  nuclear  para  a  política  de  Pós-Graduação

contemporânea e para a relação entre educação e contemporaneidade, mormente,

para a crítica à natureza ideológica e instrumental da Ciência no contexto social e

histórico atual.
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5.1.1 A discussão epistemológica e a formação do pesquisador em educação

no PPGEduC

Nesse  processo  de  pesquisa,  cabe  investigar  sobre  a  discussão

epistemológica no processo de formação do pesquisador no PPGEduC. Para dar

concretude  ao  enfoque  sugerido  nesse  item,  colocarei minha  experiência  como

aluna regular do referido programa, trarei minhas impressões e reflexões acerca da

questão suscitada. Recordo-me que, ao iniciar os estudos de doutoramento no ano

de  2012,  cursei  os  seguintes  componentes  curriculares:  Bases  Filosóficas  da

Educação,  Pesquisa  em  educação,  Estudos  Avançados  em  Educação  e

Contemporaneidade, Fórum de Pesquisa.

Observei  que,  nesse  período,  muitas  questões  sobre  a  pesquisa  em

educação foram levantadas no sentido de discutir seu processo de construção e o

seu  status  enquanto  ciência.  Ressalto  que,  de  modo  geral,  os  conteúdos

apresentados tiveram sua relevância e foram abordados de maneira aprofundada

pelos  docentes.  Entendo  que  existiu,  nesse  processo,  uma  discussão

epistemológica, mas não foi cenário de maior participação e expressão de docentes

e  discentes,  e  que  permitisse  descobrir  os  paradoxos  implícitos  na  pesquisa,

detectados tanto no referencial teórico como nas práticas que se sucederam.

Tal afirmação ancora-se nos estudos realizados por mim no percurso do meu

doutoramento Lyotard (2002); Santos (1988); Kuhn (1998); Lima Junior (2014), além

das elaborações que pude realizar. Conforme explicitado no capítulo anterior, ratifico

que a ideia de Epistemologia sugere um descentramento, ou seja, não se trata de

uma  teoria  geral  a  respeito  do  conhecimento.  Em lugar  disso,  aponta  para  um

estudo crítico sobre o conhecimento, o que, a meu ver, abre caminhos para a leitura

de diversas perspectivas e possibilidades no exercício da compreensão.

Essa compreensão sobre a epistemologia colaborou no sentido de perceber

as lacunas na discussão epistemológica no decurso dos componentes curriculares

do Programa. Ressalto que tais lacunas se apresentam por conta de uma série de

questões. Aqui, destaco o fato de, hoje, os Programas de Pós-Graduação  Strictu

Sensu serem regidos  pela  CAPES e  cederem o  espaço  de  discussão  crítica  e

formação do pesquisador para a imposição das leis do mercado que imperam nessa

agência.  Uma  outra  questão  é  a  necessidade  dos  docentes  (pesquisadores)  e

discentes(pesquisadores  em  formação)  realizarem  uma  leitura  diferenciada
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(epistemológica) de pesquisas. Entendo que a lapidação dessa leitura se efetiva a

partir de um estudo crítico de outras pesquisas, relatórios de investigação ou teses. 

Essa  observação,  realizada  durante  minha  trajetória  de  doutoramento,

enquanto pesquisadora em formação, contribuiu para uma análise epistemológica,

permitindo identificar alguns problemas e questões acerca do conhecimento, refletir

criticamente sobre os métodos, os conflitos teóricos e paradigmáticos, o confronto

dos resultados;  também permitiram revelar  os  vazios  conceituais,  a  limitação ou

extensão  das  categorias  e  o  percurso  histórico  da  formação  do  pesquisador  no

PPGEduC. 

Esse  pesquisador  possui  uma  ética  que  é,  ao  mesmo título  que  sua

epistemologia, suas metodologias e seus métodos, elementos propulsores do saber

que ele elabora. A epistemologia como consequência do primado ético do sujeito

implica uma estética; ou seja, a epistemologia como estética, como ato de criação

que depende da subjetividade e do modo de ser, bem como da rezão de ser do

sujeito.  Neste  caso,  a  epistemologia  implica  em  uma  ontologia,  tratando-se  do

sujeito subjetivo mais do que do sujeito epistêmico, que é ideal e abstrato. A ciência,

enquanto uma pretensão de pura epistemologia, enquanto pura lógica e pragmática,

implica uma moral, daí porque toda institucionalidade científica e da pós-graduação

se constitui por leis, por cânones que, muitas vezes, não guarda nenhuma relação

com  o  real  do  ser-sujeito.  Portanto,  como  provocação  para  a  continuidade  da

reflexão introduzida  por  esta  tese,  resta-me perguntar:  como se  configurariam a

pesquisa em educação, a formação do pesquisador em educação, o currículo de

formação deste pesquisador, se este primado ético-epistemológico fosse levado em

consideração, tanto teórica quanto praticamente?

É possível que, no passado, em numerosas situações, se tenha podido dizer

que “não se podia saber”. Confiava-se à ciência muitas decisões e respostas, até

mesmo  determinar  o  que  se  deveria  aprender  durante  o  processo  formativo,  a

exemplo do rigor existente na matriz curricular dos cursos dos Programas de Pós-

Graduação.  Entendo que esse argumento  não pode mais  ter  tanto  peso para  o

presente e para o futuro, em particular quando se trata de um Programa de Pós

Graduação em Contemporaneidade.

É necessário dar-se o tempo de fazer esse tipo de reflexão, que levanta não

somente  a  questão da natureza dos meios,  mas também a da legitimidade das

finalidades  e  das  modalidades  de  decisão  de  um  Programa  que  forma
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pesquisadores.  A  abordagem  epistemológica  funciona  como  um  exercício  de

vigilância  permanente,  para  Bachelard  (1989),  a  “vigilância  para  perceber  o

inesperado,  para aperfeiçoar  o  método e para vigiar  a  própria  vigilância.”  Sendo

assim, compreendo que a formação deve estar em permanente revisão no sentido

de abrir novos horizontes para o conhecimento.

Além disso,  durante o curso dos componentes curriculares, pude perceber

uma  tímida  convocação  para  uma  discussão  epistemológica.  Ressalto  que  não

atribuo isso  ao  desconhecimento  dos  professores,  mas  ao  fato  de  muitos  deles

terem uma formação encerrada no pensamento moderno e isso não favorecer uma

inserção  na  discussão  em  que  se  permita  enxergar  modos  de  conhecimentos

diferentes no campo epistemológico. Tal impressão me faz pensar que a formação

desses formadores vai de encontro ao que o projeto do Programa preconiza.

 Nesse  sentido,  aponto  para  a  necessidade  de  uma  revisão  da  formação  dos

pesquisadores em educação, do referido programa, bem como pensar o caminho a

se transitar pela educação na busca por uma formação científica plural. Observo, na

convivência desses diferentes modos de entender o conhecimento, uma espécie de

“tensão permanente” entre o trato epistêmico na produção desse conhecimento e os

anseios do pesquisador. Se assim for, esta dita “tensão permanente” estabeleceria

uma aceitação à pluralidade de posicionamentos no debate epistemológico.

Diante  da  aceitação  dessa  pluralidade,  a  Universidade  buscaria  outras

políticas  de  ciência  e  tecnologia,  adotaria  correntes  de  pensamento  que

contribuíssem  com  um  novo  pensar  aos  orientadores,  aos  projetos  políticos

pedagógicos dos centros de pesquisa, aos recursos de financiamento a fim de que

fomentem a dedicação exclusiva dos docentes. Acredito que todos esses fatores

influenciariam na construção do conhecimento embora entenda que existe um fosso

muito grande entre o conhecimento que se constrói e o objeto; que aqui é entendido

como as pesquisas dos pesquisadores em formação e nesse caso cada docente tem

a sua forma de construir.  Para tal,  se faz necessário que o docente pesquisador

tenha também um autoconhecimento. Nesse momento, concordo com Santos (1988)

quando  diz  que  todo  conhecimento  é  autoconhecimento  o  que  possibilita  uma

familiarização com a produção científica no seu processo formativo.

Sendo assim, entendo que tais considerações se constituem implicações nas

discussões epistemológicas, no contexto da formação do pesquisador no âmbito do

PPGEduC,  pois  cada  docente/orientador,  por  mais  originalidade  que  tenha,
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necessita  realizar  análises  epistemológicas  que  lhes  permitam  identificar  as

tendências  de  produção,  teorias,  bem como verificar  sua  evolução  ao  longo  do

período. Convém dizer que as bases de formação sugerem essa reflexão; conforme

dito acima, urge repensar/revisar a proposta32 no sentido de haver maior harmonia,

imbricamento entre o que o mesmo preconiza e o pensar e agir dos docentes do

programa em questão. Mesmo porque, considero conveniente que os programas,

centros e grupos de pesquisa realizem periodicamente balanços de sua produção,

os quais são determinantes para a avaliação CAPES. Porém, no que diz respeito à

discussão epistemológica entre os docentes, no que tange ao projeto do Programa

objeto  dessa tese,  é  algo  incipiente.  A meu ver,  fica  evidente  a  necessidade,  a

constituição de um debate maduro em epistemologia. Penso que esse debate não

se esgota, essa lacuna causa preocupação no sentido de uma possível precarização

da formação do pesquisador em educação. Carece à Universidade do Estado da

Bahia  e  ao  PPGEduC,  junto  com  seus  pares,  avançar  nesse  debate  a  fim  de

sustentar os saberes basilares em torno da epistemologia.

Por outro lado, o que se observa como realidade das bases epistemológicas

de formação do pesquisador no PPGEduC, passa ser também uma crise e uma

lacuna na política mais ampla de pesquisa e pós-graduação da CAPES, vez que,

também aí são incipientes as reflexões epistemológicas, com o registro crítico aqui

apresentado.

O  compromisso  com  essa  discussão  epistemológica,  muitas  vezes,  fica

comprometido  em sua  qualidade e  as  consequências  estão nos  cursos  de pós-

graduação  aligeirados.  Isto  não  quer  dizer  que  eu  defenda  uma  pós-graduação

hegemônica, mas um programa que se preocupe em estabelecer relações entre a

teoria e a ação com todas as contradições que abriga em cada uma. Significa dizer

que  a  contemporaneidade  pode  estar  a  exigir  um  pesquisador  com  bases

epistemológicas que ampliem e qualifiquem as teorias discutidas e apresentadas

nas pesquisas. Assim, vale ressaltar que essa investigação não tem como objetivo

tornar a discussão epistemológica uma panaceia através da qual é possível sanar

todos os problemas da pós-graduação em Educação.

Faço  ainda,  nesse  subitem,  uma  reflexão  crítica  às  abordagens

epistemológicas  que  amparam  a  formação  do  pesquisador  no  PPGEduC.  No

32 A última revisão do item que trata das bases epistemológicas do Projeto do PPGEduC foi no ano 
de 2005. 
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capítulo  anterior,  ao  analisar  todas  as  reformulações  dessas  bases,  desde  sua

criação  (2001)  até  o  ano  de  (2004),  foi  possível  perceber  que  se  assentaram,

primeiro,  “no  significado  sociocultural  e  crítico  do  processo  educativo  e  no  seu

caráter multirreferencial, pluricultural e interdisciplinar” (CAPES, 2004). Em 2005, é

possível  constatar,  em segundo lugar,  uma mudança significativa quando aponta

como  “base  epistemológica  a  relação  entre  educação  e  contemporaneidade”,

afirmando que: 

O fulcro desse dinamismo contemporâneo, explicitado pela revolução
das  TIC,  pelos  movimentos  sociais,  pelos  estudos  culturais,  entre
outros,  exige  compreender,  aprofundar,  historiar  e  legitimar  as
diferentes  (e  contemporâneas)  expressões  sociais  e  históricas  de
Educação dos processos formativos, de produção de conhecimento
como cultura, como ciência e como tecnologia, das múltiplas formas
de comunicação e de linguagem, dos diferentes espaços e processos
de ensino e aprendizagem, dos diferentes instrumentais pedagógico-
metodológicos,  das  diferentes  racionalidades  de  análise  e  de
representação dos objetos da realidade que constituem as linhas de
pesquisa do PPGEduC (CAPES, 2005, p. 3).

Sobre  a  primeira  base  epistemológica  apontada,  entendo  que,  na  linha

histórica  do  Programa,  houve  um  importante  movimento  no  sentido  de

enriquecimento e aprofundamento. À medida que o Programa aponta como base no

significado sociocultural e crítico do processo educativo, explicita uma visão ampla e

contextualizada a propósito  do ato de educar.  Além de apontar  esse significado,

complementa que o processo educativo possui caráter multirreferencial, pluricultural

e interdisciplinar.  Sobre a pluriculturalidade e a interdisciplinaridade, as linhas de

pesquisa  fomentam  tais  atitudes  ao  pensar  e  implementar  suas  discussões  e

contextos. No que tange à multirreferencialidade, vale a seguinte reflexão: Trata-se

de  um  discurso  hegemônico?  Apontar e  reunir  vários  aspectos  e  referenciais

socioculturais dentro de um conceito chamado multirreferencialidade não estabelece

grandes distâncias do pensamento hegemônico (LIMA JR., 2014)33 e das grandes

narrativas (metanarrativas) (LYOTARD, 2002).

No que diz  respeito  à reflexão crítica  acerca  da segunda base apontada,

embora tenha existido uma implementação de mudança, alerto sobre as limitações e

os níveis de alcance das mesmas no seio da formação do pesquisador. Percebo um

importante passo no sentido de entender e descrever a relação entre Educação e

33 Reflexão realizada no grupo de Pesquisa TECINTED no ano de 2014.
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Contemporaneidade,  permitindo,  assim,  abarcar  novos  e  diferentes  modos  de

pensar.  Contudo,  por  diversas  razões  e  circunstâncias, as  limitações  dessa

abordagem  epistemológica  não  houve  avanços  significativos  no  sentido  da

promoção de reflexões críticas e estudos aprofundados no processo formativo dos

pesquisadores em formação.

Sobretudo,  porque  nos  documentos  que  formalizam  o  Programa  e  suas

propostas,  não  se  encontram  fundamentos  epistemológicos  que  expliquem  e/ou

explicitem a  compreensão  que  o  mesmo tem destas  abordagens,  nem de  suas

diferenças,  como  por  exemplo:  pluriculturalidade;  multirreferencialidade;

interdisciplinaridade, entre outros. Assim, posso afirmar que estas propostas formais

soam  ao  modo  de  uma  justaposição  de  categorias,  sem  o  devido  tratamento

epistemológico. Isto, porém, a meu ver é reflexo de uma crise epistemológica mais

ampla na política nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação. Sobretudo,

porque  nos  documentos  que  formalizam o  Programa  e  suas  propostas,  não  se

encontram  fundamentos  epistemológicos  que  expliquem  e/ou  explicitem  a

compreensão que o mesmo tem destas abordagens, nem de suas diferenças, como

por  exemplo:  pluriculturalidade;  multirreferencialidade;  interdisciplinaridade,  entre

outros. Assim, posso afirmar que estas propostas formais soam ao modo de uma

justaposição de categorias, sem o devido tratamento epistemológico. Isto, porém, a

meu ver é reflexo de uma crise epistemológicas mais ampla na política nacional de

Pesquisa e Pós-Graduação em Educação.

Cabe apontar que, se por um lado, observo um avanço da revisão do projeto

do programa, por  outro,  ratifico que não é raro identificar  ao longo do processo

formativo a vigência do pensamento moderno. Nesse contexto, é válido observar

que não seria uma opção coerente com a proposta da última revisão das bases

epistemológicas do programa sustentar um discurso que admita o método positivo

de ciência, como única possibilidade que só aceita os processos empírico analíticos

com a finalidade exclusiva de estabelecer uma configuração legitimada de ciência

para  a  Educação.  É  fundamental  explorar,  portanto,  a  exigência  de  emergir  no

interior  do debate epistemológico,  no  sentido  de alcançar  uma Epistemologia  da

Educação que preserve uma pluralidade que possua base epistêmica, e conceda

uma possibilidade praxiológica.

O  rigor  e  a  consistência,  aqui  reclamados,  devem  ser  exigidos  por  um

percurso formativo qualificado pelo qual passam os pesquisadores da Educação. O
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debate epistemológico não deve ser objeto de estudo apenas em função da tradição

curricular, ao contrário, deve dispor de um sentido ancoradouro da responsabilidade

dos Programas de Pós-Graduação com a excelência na produção do conhecimento,

tendo em vista a realidade humana e seus processos que são inerentes à Educação

em sua amplitude.

É fundamental explorar com compromisso e responsabilidade os estudos da

filosofia e da história da ciência e, nesse sentido, é necessário refletir sobre como o

despreparo e a incipiente de apropriação dos estudos clássicos da epistemologia

conduzem a uma visão hermética do conhecimento, rotulam determinadas matrizes

teóricas ou determinados autores. É importante ter claro que a ciência deve ser o

lugar da dúvida e não da convicção.

Chamo atenção que, ao colocar em evidência a discussão epistemológica na

formação  do  pesquisador  em  educação,  não  ponho  em  desprezo  as  questões

políticas e ideológicas as quais a área jamais deixará de prescindir.  Deve existir

cuidado e lucidez para que o discurso epistemológico, consensualmente aceito na

academia, não tome uma nova modelagem, na qual a ciência é suplantada pelos

interesses identificados na defesa de uma exclusiva corrente.

Tal situação se apresenta na fragmentação do debate epistemológico e na

legitimação dos encastelamentos visíveis  nos grupos de pesquisa existentes nas

Universidades. Mal sabe o recém-ingressante na pós-graduação e pesquisador da

Educação, que as suas ideias, o seu discurso e até mesmo os seus desejos criam

falsas expectativas, bem como estão situados à luz da corrente epistemológica de

quem o orienta ao tempo em que inibe a criatividade e a liberdade do pesquisador. A

naturalização  disso  evoca  aos  programas  de  pós-graduação  pensar  sobre  a

pluralidade da formação epistemológica de seus pesquisadores, sendo fiel à riqueza

histórica  e  filosófica  do  pensamento  científico  sem,  contudo,  esquecer  o

inacabamento, e que a discussão epistemológica faz parte das bases curriculares de

um  programa,  do  seu  projeto  e,  consequentemente,  das  suas  ementas  numa

abordagem que para ser crítica e humana, precisa considerar a natureza histórica do

conhecimento (FEYERABEND, 1989),  seu caráter  ontológico e,  por isso mesmo,

subjetivo (LIMA JR., 2012b; SANTANA, 2012), entre outros. Isto significa dizer que o

conhecimento,  qualquer  que  seja  seu  modo de  produção,  é  relativo,  contextual,

dinâmico, inacabado, incompleto, cuja evolução depende de modo sine qua nom da

ação do sujeito sobre suas estruturas e pragmáticas, com base na sua autonomia.
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5.2 ANÁLISE EPISTEMOLÓGICA DAS EMENTAS DO PROGRAMA 

O estudo e a análise que se seguem dizem respeito às ementas da matriz

curricular  do  Projeto de Pós Graduação em Educação e  Contemporaneidade da

Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Tal matriz é trabalhada nos cursos de

Mestrado  e  Doutorado.  Não  posso  deixar  de  tecer  comentários  acerca  dos

Documentos que regulamentam o referido programa visto que tais ementas nascem

das orientações e discussões tecidas no seio desses programas. 

 Vale  lembrar  que  o  referido  programa  é  composto  por  quatro  linhas  de

pesquisa  nos  cursos  de  mestrado  e  de  doutorado:  (1)  Processos  Civilizatórios:

Educação,  Memória  e  Pluralidade  Cultural,  (2)  Educação,  Práxis  Pedagógica  e

Formação  do  Educador  e  (3)  Educação,  Gestão  e  Desenvolvimento  Local

Sustentável; (4) Educação, Currículo e Processos Tecnológicos. Cada uma dessas

linhas de pesquisa possui uma estrutura curricular (Quadro 10) 

 Ressalto que, ao fazer uma análise das ementas do PPGEduC, é coerente

que  antes  explicite  minha  visão  acerca  do  currículo  e  de  como  a  discussão

epistemológica está nele inserida. Inicialmente, vale estabelecer uma relação entre o

conhecimento e as formas de estruturação curricular, com o objetivo de favorecer a

compreensão  das  mudanças  ao  longo  do  processo  e  num  estado  de  crises  e

questionamentos  acerca  dos  paradigmas  da  modernidade.  Ratifico  meu

posicionamento  ao longo  dessa  tese,  no  momento  em que faço  críticas  a  esse

paradigma,  mas,  ao  mesmo  tempo,  reconheço  sua  importante  e  determinante

contribuição nos processos formativos.

Assim,  sobre  a  relação  entre  o  conhecimento  e  as  diferentes  formas

curriculares,  observo  que  o  surgimento  de  novas  áreas  de  conhecimento  no

currículo apresenta, de um lado, as necessidades do mercado de trabalho, e de

outro um cunho padronizador e compartimentalizador. 
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Quadro  10  -  Linhas  de  pesquisa do  Pós  Graduação  em  Educação  e
Contemporaneidade

MESTRADO

Linha Componentes Curriculares

1- Processos Civilizatórios: 
Educação, Memória e 
Pluralidade Cultural

- Bases Filosóficas da Educação*
- Pesquisa em educação*
- Educação e Contemporaneidade *
- Fórum*
- Estudos orientados*
- Memória e pluralidade cultural**
- Educação. História e Memória Social**
- Educação e desigualdades**

2- Educação, Práxis Pedagógica
e Formação do Educador

- Bases Filosóficas da Educação*
- Pesquisa em educação*
- Educação e Contemporaneidade *
- Fórum*
- Estudos orientados*
- Formação do Educador**
- Educação, Psicanálise e Subjetividade**

3- Educação, Gestão e 
Desenvolvimento Local 
Sustentável

- Bases Filosóficas da Educação*
- Pesquisa em educação*
- Educação e Contemporaneidade *
- Fórum*
- Estudos orientados*
- Política Educacional brasileira**
- Educação e desenvolvimento local sustentável**
- Planejamento, Gestão e Avaliação da Educação**

4- Educação, Currículo e 
Processos Tecnológicos

- Bases Filosóficas da Educação*
- Pesquisa em educação*
- Educação e Contemporaneidade *
- Fórum*
- Estudos orientados*
- Currículo e Sociedade**
- Educação e Processos Tecnológicos**
- Políticas Públicas de Educação e TIC**

DOUTORADO

1- Processos Civilizatórios: 
Educação, Memória e 
Pluralidade Cultural

 Estudos Avançados de Educação e Contemporaneidade

 Seminário de Formação Teórico-Metodológica I

 Seminário de Formação Teórico-Metodológica II

 Fórum

2- Educação, Práxis Pedagógica
e Formação do Educador

3- Educação, Gestão e 
Desenvolvimento Local 
Sustentável

4- Educação, Currículo e 
Processos Tecnológicos

* Obrigatória
** Optativa
Fonte: CAPES (2012)

A base  do  currículo,  na  perspectiva  moderna,  é  calcada  na  organização

disciplinar que, de um modo concatenado e consolidado, se efetivou modernamente.
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A organização disciplinar parte de uma lógica que move um conjunto de elementos

complementares entre si, no intuito de dar conta da formação dos pesquisadores.

Primeiramente,  em  termos  didáticos,  disciplina  significa  um  conjunto  de

conhecimentos de uma determinada área, ou acerca de um objeto determinado, com

metodologias e técnicas de procedimento bem definidos, cujo resultado já alcançado

e catalogado como aceito pela comunidade científica pode ser inscrito na ‘ordem da

transmissibilidade’ (FAVARETTO, 1993) e disponibilizado para os discentes na forma

de ‘disciplina’, com ‘sua matéria’, sua didática e suas metodologias. Ou seja, trata-se

no fundo de uma transposição didática dos conhecimentos científicos e, neste caso,

a  ênfase  é  disciplinar  e  cientificista,  o  que  restringe  o  sentido  amplo  do

conhecimento e da epistemologia na Contemporaneidade. Segundo Lyotard (2002),

por  exemplo,  todo  conhecimento,  inclusive  o  científico,  emerge  de  um  jogo  de

linguagem, de forma que tanto a Ciência é um modo de jogo singular, quanto o jogo

epistemológico histórico e social  implica a convivência entre diferentes modos de

elaboração de sentido, compondo assim um dinamismo complexo de epistemologia

que constitui uma das características da Contemporaneidade.

Ainda sobre a lógica disciplinar moderna do currículo e, ao mesmo tempo,

discriminatória que tem assento na concepção mecanicista, chamo a atenção para

uma proliferação de mecanismos regulatórios no sentido de subdividir internamente

uma ciência já consolidada. O conhecimento foi se fragmentando em muitos campos

distintos, principalmente na pós-graduação, cada qual com seu objeto e suas formas

de  procedimento,  resultando  na  superespecialização  como  característica  da

modernidade.

Nessa linha de raciocínio, convém trazer outra perspectiva do currículo, visto

que o ponto fundamental nesse momento é a reflexão da discussão epistemológica

em diferentes paradigmas curriculares para chegar até a análise das ementas dos

componentes curriculares do PPGEduC. Ressalto que, a partir da crise permanente

do discurso dominante, que caracteriza o pensamento contemporâneo, uma série de

críticas  foram  colocadas  acerca  da  organização  social,  pautada  na  propriedade

privada  dos  meios  de  produção;  crítica  à  universidade  como  reprodutora  da

hegemonia  dominante  e  das  desigualdades  sociais;  crítica  ao  currículo  como

conjunto das atividades na formação dos pesquisadores. 

Entendo que tais críticas apontam para o lugar conceitual a partir  do qual

considero o currículo, numa abordagem proposicional e hipertextual pelo fato dela
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considerá-lo como um processo especificamente relacionado com o conhecimento e

com a epistemologia. Parafraseando (LIMA JR., 2005), compreendo que a questão

curricular  na  pós-graduação consiste  na  inter-relação e movimento  constante  no

âmbito  da  diversidade  epistemológica,  inaugura  novas  formas  e  critérios  para  a

produção social de conhecimentos e para a formação humana, ao tempo em que

guarda relações com emergência das tecnologias proposicionais.

Nessa perspectiva, entendo que não pode haver hegemonia de uma cultura

que  se  limite  à  disseminação  dos  valores  dominantes,  mas  deve  envolver  a

participação  de  todos  os  grupos  em  sua  construção  e  na  reconstrução  de  um

processo democrático. De fato, a unificação curricular na pós-graduação, em torno

de  um  padrão  supostamente  uniforme,  em  sociedades  heterogêneas  provoca

fragmentações, visto que os discentes pesquisadores compreendem o currículo de

diferentes  modos  de  acordo  com  a  posição  social  e  cultural  que  ocupam  na

sociedade. 

Nessa perspectiva, ampliam-se os modos de pensar e repensar a produção

do conhecimento e do currículo fora de um quadro totalizante e homogêneo e de

compreender como os currículos têm sido determinados pelos discursos dominantes

em  cada  momento  histórico.  É  preciso  reconhecer  a  necessidade  de  uma

redefinição,  tendo em vista  a  criação de um espaço de diálogo entre  diferentes

culturas  e  interesses sociais.  Com base nessa linha de pensamento,  é  possível

entender  que os programas de pós-graduação podem, de certo  modo,  contribuir

para  a  produção  e  reprodução  de  conhecimentos  que  mantêm  determinadas

estruturas econômicas, políticas e culturais vigentes, legitimando a desigualdade e

centralizando o poder em pequenos grupos. Desse modo, vale a seguinte reflexão:

É premente dizer, ou melhor, realizar uma reflexão em torno do currículo,
uma vez que falamos sobre ele, na maioria das vezes, como algo estático,
sem vida. Entendo que o currículo se faz tão presente que se constitui uma
proposta  de  vida,  exatamente  por  impregnar-se  tão  profundamente  na
história de homens e mulheres, de maneira que não posso me furtar dessa
tarefa.  É  preciso  dizer,  também,  que  se  trata  de  um  espaço  de  poder,
território,  processo  vivencial,  um  terreno  fecundo  de  práticas,  vivências.
Assim, o currículo é destacado pelos intérpretes da história da educação e
no seio dessas, da cultura humana (ANDRADE, 2013, p. 112).

O efeito  epistemológico desta abordagem implica em compreender que os

diferentes conhecimentos e saberes, baseados em diferentes modos elaborativos,

ao modo de jogos de linguagem (LYOTARD, 2002), não podem ser hierarquizados,
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nem tornados hegemônicos, já que são relativos aos contextos que os gerou, onde

são  validados,  significados,  funcionalizados  socialmente,  entre  outros.  Assim,  a

lógica paradigmática perde sentido. As diferenças são irredutíveis e não implicam

em superioridade ou interioridade. Cada modo de produção de sentido, cada forma

de  conhecer  e  formalizar  o  conhecimento,  corresponde  a  um  diferença  e  uma

singularidade, cuja dinâmica dependerá das condições materiais e simbólicas dos

contextos gerativos e dos atos enunciativos e expressivos dos sujeitos que não são

passivos diante destas pragmáticas e potenciais operativos.

Como então criar expressões curriculares e estruturas funcionais de pesquisa

e pós-graduação que levem em consideração estes dinamismos e estas condições,

aqui  compreendidas  enquanto  “caráter/natureza  proposicional”?  Eis  a  questão

crucial desta tese. Entretanto, toda resposta será parcial, relativa e transitória, pois a

tese não pode pronunciar de uma vez por todas “toda a verdade”, mas a verdade

disso será relativa aos sujeitos em seu contextos e condições existenciais. Assim,

não há uma resposta única e definitiva para esta pergunta, mas diferentes e infinitas

respostas a serem construídas pelos sujeitos. É, portanto, necessário à tese, isto é,

à pesquisa, silenciar e não só dizer ou explicar tudo, dado que isto é impotente.

Assim, como diz Wittgenstein (apud LIMA JR., 2012b), diante daquilo que não pode

ser dito, deve-se calar. Este não poder dizer, este limite, este buraco, na lógica e no

conhecimento,  é o significante da falta  simbólica do sujeito.  Esta falta,  pois,  é  a

marca  do  conhecimento,  do  currículo,  da  pesquisa,  da  realidade  e  é  também

fundamental e condição necessária para o sujeito advir como ser.

Compreendo que a discussão em torno das questões curriculares está para

muito além de suas práticas, pois, mesmo com o significativo avanço de estudos e

pesquisas nessa área, as dificuldades em torno de implementações concretas – no

que tange à pós-graduação – advêm de variados elementos constitutivos de uma

estrutura: questões políticas, sociais, econômicas e formativas. Assim, é coerente,

também, pensar o currículo como um espaço de vivências e espaço de poder.

Embora a reflexão acima se reporte à visão do currículo, esclareço que este

não é o foco dessa tese. Tal discussão se fez necessária para traçar um caminho até

as ementas do Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade

da Universidade do Estado da Bahia. Nessas ementas, pretendo verificar como a

discussão epistemológica acontece e qual a sua contribuição para a formação do

pesquisador em educação.
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De  acordo  com  a  última  atualização  no  Caderno  de  Indicadores  CAPES

(2012), a matriz curricular do curso de mestrado do PPGEduC está composta de 5

componentes curriculares obrigatórios (comuns às quatro linhas de pesquisa) e onze

optativos.  No  curso  de  doutorado,  verifico  cinco  componentes  curriculares

obrigatórios também comuns a todas as linhas de pesquisa. Vale ressaltar que não

há  informações  sobre  componentes  curriculares  optativos  nesse  último  curso.

Destaco que essa análise será feita com base nos componentes obrigatórios.

Darei início a essa análise a partir da matriz curricular do curso de mestrado

com o componente abaixo: 

BASES  FILOSÓFICAS  DA  CONTEMPORANEIDADE:  A  problemática  da

Razão na perspectiva da Teoria do Conhecimento. O Pensamento da Diferença. O

Projeto  da  Modernidade.  A  Condição  Pós-Moderna.  Identidade;  Identificação.

Pluralismo e Comunidade: novas formas de sociabilidade e comunicação mediática.

As  transformações  contemporâneas  no  Poder  de  Estado,  nos  Direitos  e  no

Capitalismo Avançado.

Observo que a ementa acima suscita uma discussão epistemológica à medida

que toma como base de discussão de conteúdos,  relacionados com a teoria  do

conhecimento,  os  processos  científicos  e  os  fundamentos  epistemológicos  da

pesquisa. Entendo que se justifica uma vez que o futuro pesquisador precisa adquirir

fundamentos para assimilar conteúdos relacionados à pesquisa, bem como construir

uma  base  crítica  a  respeito  dos  mesmos,  pois  os  estudos  em  epistemologia

consistem em conhecer as teorias acerca da produção conhecimento e criticá-las.

Diante  dessas demandas  é  importante  fazer  ter  especial  atenção  às  tendências

temáticas  propostas,  e  sua relação com os diversos momentos históricos que a

sociedade e a educação vêm passando na contemporaneidade. 

Desse modo, entendo que estudar e compreender a contemporaneidade não

são tarefas fáceis, tendo em vista a sua complexidade, plasticidade e mutabilidade.

Aliado a isso, entendo que é complicado para o discente-pesquisador que, muitas

vezes,  possui  uma  base  incipiente  no  que  diz  respeito  à  epistemologia.  Assim,

distanciar-se do seu próprio  tempo para tentar  compreendê-lo  não é tarefa  fácil.

Além  da  apropriação  de  conceitos  fundamentais,  é  importante  estabelecer  um

contraponto  com  o  passado,  apontando  diferenças,  compreendendo  as  nossas

formas de ser e estar no mundo (FREIRE, 2011). Focalizar a Modernidade e mostrar

os deslocamentos e rompimentos que se processaram e/ou estão em curso é um
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recurso para empreender tal análise. 

Por outro lado, percebo a importância de existir uma flexibilidade por parte

dos  docentes  pesquisadores  que,  mesmo  tendo  sido  formados  em  uma  escola

moderna, precisam abrir espaço para a discussão de outras perspectivas no sentido

de deslocar o discurso hegemônico e suscitar a crítica e a compreensão de outros

modos  de  pensar.  Logo,  tal  flexibilidade  permitiria  vislumbrar  um  momento  de

ruptura em função das transformações que se têm processado em nossa sociedade.

Na esteira dessa análise, passo para a ementa do próximo componente:

PESQUISA EM EDUCAÇÃO: A questão do estatuto científico  da educação,  seu

objeto e suas relações com as outras ciências sociais e humanas. A metodologia da

pesquisa educacional:  as abordagens qualitativas e as abordagens quantitativas.

Teorias  e  métodos  (pesquisa  teórica,  pesquisa  etnográfica,  estudo  de  caso,

pesquisa participativa,  pesquisa-ação,  etnometodologia etc.).  Bases instrumentais

da pesquisa para a elaboração e execução de projetos de pesquisa em educação, o

trabalho de campo,  a  coleta de dados,  a  análise  e interpretação dos dados,  os

relatórios e a redação final do trabalho.

Conforme  exposto  acima,  essa  ementa  aponta  para  a  importância  de

observar a questão da validade epistemológica; chama a atenção para o conceito de

ciência  com  seus  postulados,  categoria  relações  interpessoais,  enfim,  normas.

Entendo que tais normas não podem deixar de ser consideradas, são prenhes de

um  rigor;  contudo  um  “rigor  outro”  (GALEFFI;  PIMENTEL;  MACEDO,  2009).

Considerando  que  toda  ciência  é  humana,  entendo  que,  ao  trabalhar  tal

componente, o docente pesquisador deve lembrar as singularidades e o contexto

dos discentes pesquisadores em formação.

Sendo assim, através desse componente, observo que existe um convite para

entender  um  dos  desafios  atualmente  lançados  à  pesquisa  educacional  que  é

exatamente o de tentar captar a realidade dinâmica e complexa do seu objeto de

estudo em sua realização histórica (LÜDKE; ANDRÉ, 1988). Tais objetos traduzem a

posição do saber, bem como a cultura na sociedade; posição que se delineia nos

cenários atuais; isso se apresenta mediante os projetos de pesquisa desenvolvidos

durante o curso de mestrado.  Nesse momento surge uma inquietação: Quais as

bases epistemológicas que o componente oferece para instrumentalizar e executar

tais projetos? Observo ainda que o mesmo traz abordagens relacionadas à pesquisa

etnográfica;  compreendo  que  para  tal  pesquisa  existe  a  necessidade  da
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compreensão da cultura  também do ponto  de vista  epistemológico;  assim surge

outra inquietação: Quais as bases utilizadas para tal estudo? O que nele se gesta?

Esses  tipos  de  inquietação  têm  surgido  nos  estudos  em  educação,  mais

particularmente na pós-graduação, local onde se forma o pesquisador. Embora o

componente  curricular  apresente  um  discurso  metodológico  plausível,  penso,

enquanto discente do Programa em questão, que ainda se faz necessário romper

com  determinismos  e  grandes  modelos  explicativos,  buscar  novas  formas  de

compreensão o ponto de vista metodológico e epistemológico, pois no decorrer do

curso, no seio dos projetos o diferente e o divergente se instalam. Como exposto, a

disciplina traz uma ênfase metodológica instrumental, não destacando fundamentos

epistemológicos  que  permitam  pensar  o  conhecimento,  o  método,  os  modos  e

processos de  criação e  produção de  sentido,  entre  outros,  dentro  dos quais  se

encontram subsídios para se pensar criticamente os procedimentos metodológicos,

bem como, de forma mais significativa, a questão da natureza da educação.

Para tal, corroboro com o pensamento de Feyerabend (1989) no que tange à

metodologia  da  pesquisa,  que  por  sua  vez  está  imbricada  com a  Pesquisa  em

Educação. Para esse estudioso, não existe uma metodologia única a ser aceita e

utilizada; ou seja, a expressão tenta traduzir as mudanças de estatuto da ciência que

se processam ao mesmo tempo em que as sociedades lidam com as questões da

contemporaneidade. Assim, na abordagem do autor, o rigor científico, de um lado, e

o  rigor  do  conhecimento  em  geral,  de  outro,  é  validado  pelo  seu  critério  de

historicidade, e não por de uma pretensa pura abstração lógica. Isto se alinha com a

abordagem epistemológica aludida acima e, por sua vez, reinscreve noutro nível a

mesma questão, a saber, a validade metodológica, pragmática, didático-pedagógica

da  pesquisa,  do  currículo  de  formação  do  pesquisador,  bem  como  da  própria

formação, tem uma natureza histórica e, por isso, relativa, contextual, proposicional,

incompleta.

Na  ementa  que  segue,  será  abordada  EDUCAÇÃO  E

CONTEMPORANEIDADE:  Abordagens  filosófica,  histórica  e  sócio-política  da

educação.  Problematização  da  Educação  Brasileira  à  luz  destas  abordagens.

Educação e processos de democratização, descentralização, e participação social.

Educação e comunalidade, Identidade e Territorialidade. Educação para os direitos

humanos:  a  formação  de  sujeitos  de  direitos  e  a  educação  para  o  resgate  da

memória histórica na transição modernidade-pós-modernidade.
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O exposto nesse componente convida à reflexão epistemológica visto  que

aponta para um estudo crítico sobre abordagem filosófica, histórica e sócio-política

da  educação,  o  que,  a  meu  ver,  abre  caminhos  para  a  leitura  de  diversas

perspectivas e possibilidades no exercício da compreensão sobre educação visto

que  está  imersa  na  cultura  e  não  apenas  vinculada  às  ciências,  tomadas  na

modernidade como as únicas fontes válidas de formação e capazes de oferecer

formas  de  ensinar  e  compreender  eficientes.  E  como  tal  convém  questionar:  A

educação nesse componente é vista no seu modo de existir no social, em ambientes

de  pós-graduação  e  similares?  Está  organizada  em  torno  de  processos  de

construção e utilização dos significados que conectam o homem com a cultura em

que se insere e suas imagens, com significados gerais, locais e particulares? 

Considero de grande importância tal  discussão, uma vez que emerge uma

necessidade de compreender formas e situações as quais o pesquisador atento e

crítico fica à margem, ou para além do usual  modelo de explicações e grandes

categorias postas, muitas vezes dadas como prontas, as quais não mais dão conta

da  realidade,  principalmente  por  se  tratar  de  um  Programa  de  Educação  na

Contemporaneidade. Também  destaco  uma  limitação  neste  ementário:  uma  das

crises contemporâneas refere-se à noção de sujeito, em consequência, a crise de

sua  autonomia  e  liberdade,  o  que  traz  uma  relação  direta  com  a  crise

epistemológica, que trata das compreensões e relações entre o sujeito e o objeto do

conhecimento,  do  modo  como  estes  dinamismos  podem  ser  formalizados  e

operados lógica e instrumentalmente para, em Ciência, se dar conta dos objetos da

realidade. Este núcleo problemático não está explicitado nem nesta ementa e nem

nas demais, constituindo-se em uma contradição, pois seria fundamental à relação

Educação  e  Contemporaneidade.  Não  se  pode  ressignificar  e  aprofundar  a

Educação sem, pelo menos, uma contextualização histórica e epistemológica, noutra

palavra,  sem  considerar  o  caráter  histórico  desses  dinamismos  epistemológicos

(sujeito,  objeto,  relação  sujeito-objeto-do-conhecimento,  método  de  pesquisa,

pesquisa). 

A  seguir,  apresento  a  ementa  do  componente  curricular FÓRUM  DE

PESQUISA: Atividade destinada à apresentação e discussão dos trabalhos que se

constituirão em dissertações de pós-graduados em nível de mestrado. Essa atividade,

sob  a  responsabilidade  de  cada  Linha  de  Pesquisa,  permite  a  apresentação  de

projetos  de  dissertação  e  o  acompanhamento  do  progresso  de  cada  pesquisa
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individual, de acordo com as atividades previstas para cada seminário.

Observo que a ementa do componente acima se refere ao curso de mestrado

e doutorado. É um espaço onde os discentes têm a oportunidade de apresentar

seus objetos de pesquisa a fim de que possam ouvir sugestões, reunir orientações e

sugestões para  que sejam lapidados,  reestruturados e adaptados.  Frequentei  os

fóruns de pesquisa do PPGEduC desde o ano de 2008, quando ainda era aluna

ouvinte. O fórum de pesquisa organizado por linha, conforme indica a ementa, a

meu ver, não ajuda a estabelecer focos de discussão, além de colaborarem para

uma dinâmica exageradamente cíclica dos participantes. De outro modo, entendo

que  uma linha de pesquisa  pode abarcar  um amplo  leque  de  possibilidades  de

discussões  e  objetos,  gerando  interesses  e  grupos  distintos  de  pesquisa.  Vale

ressaltar  que no  ano  de 2012,  quando  me tornei  aluna  regular  do  Programa,  a

dinâmica do Fórum de Pesquisa foi modificada e as reuniões aconteciam dentro de

cada grupo de pesquisa pertencentes à linha 4. Esta estruturação contribuiu para

uma discussão mais profícua no sentido de trazer colaborações mais concretas para

os pesquisadores em formação.

Entendo que o  espaço garantido  pelo  fórum de pesquisa  colabora para a

publicização das pesquisas concluídas e em andamento, proporcionando a revisão

de conceitos e a mobilização de saberes a fim de rever a posição estática que as

pesquisas, sobretudo aquelas que já foram concluídas, assumem. Nesse sentido,

deve  existir  uma  revisão  na  estruturação  dos  fóruns  bem  como  seus  efeitos  e

impactos na formação do pesquisador em educação. 

Sobre o componente curricular obrigatório Estudos Orientados, esclareço que

encontra-se na matriz curricular do curso, mas não consta a ementa no Caderno de

Indicadores CAPES nem no site do Programa. 

Em  seguida,  trarei  para  análise  as  ementas  do  curso  de  doutorado  do

Programa de Pós Graduação em Educação  e  Contemporaneidade  que,  em sua

estrutura curricular, apresenta cinco componentes curriculares obrigatórios: Estudos

Avançados de Educação e Contemporaneidade; Seminário de Formação Teórico-

Metodológica  I;  Seminário  de  Formação  Teórico-Metodológica  II;  Fórum  de

Pesquisa; Estudos Orientados34.

ESTUDOS  AVANÇADOS  DE  EDUCAÇÃO  E  CONTEMPORANEIDADE:  A

34 Sobre o componente curricular obrigatório Estudos Orientados, esclareço que encontra-se na 
matriz curricular do curso, mas não consta a ementa no Caderno de Indicadores CAPES nem no 
site do Programa.
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noção  de  contemporaneidade  como  requisito  para  compreender  o  papel  da

educação  e  os  seus  desafios  na  atualidade,  com  ênfase  nas  categorias  da

modernidade e sua crise, contempladas nas discussões sobre:  (a) os processos

civilizatórios, educação, memória e pluralidade cultural; (b) a educação, tecnologias

intelectuais,  currículo  e  formação  do  educador;  e  (c)  a  educação,  gestão  e

desenvolvimento local sustentável.

Inicialmente,  esse  componente  tem uma  íntima  relação  com o  projeto  de

doutorado do Programa (CAPES, 2009), sobretudo quando apresenta, no ano de

2005, uma reestruturação de suas bases epistemológicas ao descrevê-lo como um

conjunto de condições que produzem e são produzidas por uma ampla gama de

processos  sociais,  culturais,  econômicos,  tecnológicos.  Além  da  relação  com  o

projeto do Programa, vale ressaltar que esta estabelece, também, um importante

linque entre o seu conteúdo essencial e suas linhas de pesquisa.35

A partir da ementa, entendo que é fundamental que os discentes tenham claro

o significado de contemporaneidade para, a partir daí, implementarem discussões

acerca  do  que  é  educação  com  ênfase  nas  rupturas  apresentadas  pela

modernidade, estabelecendo um fio condutor com suas linhas de pesquisa e objetos

de investigação. Para Lyotard (2002), estamos a assistir, nesta mudança de séculos,

o crepúsculo da visão da modernidade, que se sustentou, essencialmente, em uma

ciência com saber hegemônico e ao surgimento de novas formas de ser, pensar,

agir, numa nova dinâmica que estende às dimensões das formações humanas de

todo o planeta.

Assim, embora reconheça a pertinência e a rica proposta epistemológica da

ementa do componente, observo que, no seio do Programa, existe uma tensão que

muitas  vezes  prejudica  o  seu  andamento  e,  por  consequência,  a  formação  do

pesquisador.  Quando  me  refiro  à  tensão,  entendo  que  existem  vários  pontos

nevrálgicos que, ao serem tocados, culminam em situações delicadas. Uma delas

diz respeito à linha teórica do corpo docente de pesquisadores. É natural e saudável

que no espaço acadêmico habitem diferentes concepções teóricas, a questão se

torna problemática na medida em que, em nome de um posicionamento teórico, o

espaço  de  aula  passa  a  ser  palco  de  disputas  de  ego,  espaço  de  poder  ou

simplesmente, por razões raramente explicitadas, os docentes decidem não levar

35 A ementa apresentada se refere à penas três linhas de pesquisa, pois no Caderno de Indicadores 
(CAPES, 2012) ainda não consta atualizada a quarta linha Educação, Currículo e Processos 
Tecnológicos.
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em  consideração  o  que  aponta  a  ementa  do  curso  e  se  reservam  a  tratar  de

questões bem específicas relacionadas com suas pesquisas. Outro ponto nevrálgico

diz  respeito  ao  que move cada um dos discentes  da Pós-Graduação.  Chamo a

atenção para o fato de que existem outros aspectos a serem considerados como,

por  exemplo,  o  posicionamento  dos  discentes  frente  ao  processo  formativo  e  à

situações de tensão de várias naturezas que se dão ao longo do curso. Em muitos

momentos,  não  há  tempo  nem  interesse  em  discutir  questões  estruturais  e  de

conteúdos,  pois  para  muitos  o  processo  formativo  se  resume  exclusivamente  à

conclusão e apresentação da tese. 

Assim,  é  preciso  um  repensar  e  um  novo  agir  para  que  a  formação  do

pesquisador  não  se  confine  pelo  esgotamento  das  análises  que  não  agregam

conhecimento  e  deslizam  numa  repetição  de  chavões  já  esgotados.  Faz-se

necessário compreender processos e situações que, para o pesquisador sagaz e

crítico, estão à margem, ou para além do usual modelo de explicações e grandes

categorias já dadas, as quais não mais dão conta da realidade. Em suma, posso

dizer que, na prática, o processo é disciplinar e formalista, pois pouco se observam

realização de reflexões críticas mais abrangentes, uma maior implicação por parte

dos sujeito que integram a dinâmica curricular do PPGEduC (docentes e discentes),

salvo algumas exceções, um posicionamento político-ideológico frente a política de

Pós-Graduação  da  Universidade  e  da  CAPES,  que  normatizam  e  regulam  as

atividades e componentes do Curso de Mestrado e Doutorado. Observe-se, assim, a

falta da ambiência acadêmica e da vivência de uma cultura de produção científica,

quer  tradicional  quer  alternativa,  como  se  pretende  nas  discussões  teóricas  da

Contemporaneidade.

Dando  continuidade  à  análise  das  ementas  do  curso  de  doutorado  do

PPGEduC, trago o componente curricular SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO TEÓRICO-

METODOLÓGICA I: O Seminário de Formação Teórico-metodológico I, de caráter

obrigatório,  visa  o  aprofundamento  e  a  análise  de  temas  fundamentais  para  a

formação teórico-metodológica  em nível  de  Doutorado.  Discussão e  reflexão em

torno de questões, teorias e métodos, relacionados diretamente com as pesquisas

desenvolvidas  pelos  doutorandos.  Sistematização  dos  objetos  de  estudos,  com

ênfase  no  quadro  teórico-metodológico  e  suas  interfaces  com  a  Área  de

Concentração do Programa e as Linhas de Pesquisa às quais se vinculam.

Neste componente, observo que é levada em consideração a formação inicial
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dos discentes enquanto pesquisadores, pois se reporta a um “aprofundamento e

análise” de questões para a formação teórico-metodológica. Tal aprofundamento e

análise  dizem respeito  à  estruturação  e  discussão  de  uma  base  epistemológica

fundamental.

A base epistemológica permite, dentre outras questões, compreender que a

pesquisa  em  Educação  se  preocupa  com  o  uso,  adequação  e  criação  das

abordagens metodológicas, ou modos diversos de interpretar a realidade. Favorece,

ainda,  o  interesse  e  a  curiosidade  pelas  diferentes  formas  ou  maneiras  de

construção do objeto científico, formas de relacionar o sujeito e o objeto, bem como

os critérios de cientificidade nos quais se fundamentam as pesquisas.

A meu  ver  e  falando  do  lugar  de  discente  pesquisadora,  tais  formas  de

relacionar  necessitam  de  cuidados  e  critérios,  pois  uma  escolha  errada  da

abordagem poderá comprometer todo o trabalho de pesquisa, por não atender aos

objetivos  propostos  inicialmente.  A  escolha  da  abordagem  estará  diretamente

relacionada com a linha filosófica utilizada pelo pesquisador para direcionar o seu

trabalho, assinalando a tendência a ser seguida. Para isso, faz-se necessária uma

escolha,  bem  como  uma  leitura  acurada  do  quadro  teórico  metodológico  que

embasa o Programa de pós-graduação em Educação da Universidade do Estado da

Bahia.

Nesse sentido, não posso me furtar em dizer que ementas reúnem questões

de ordem política e social,  por se tratar de elemento integrante do currículo que,

muitas  vezes,  transcende  às  questões  epistemológicas  e  representam  pontos

fundamentais para a formação do pesquisador em educação dentro dos programas

de doutorado. Logo os argumentos trazidos representam uma aproximação para um

debate que se encontra adormecido, ou seja, trazer para fora das “caixinhas” as

questões de ordem epistemológicas, mesmo face ao exposto acima, de forma mais

aberta.

 Ao  concluir  esse  subitem  do  capítulo  intitulado  QUESTÕES

EPISTEMOLÓGICAS QUE PERMEIAM O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM

EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE: contribuições teóricas para a Pesquisa

em Educação apresento a ementa do último componente curricular obrigatório que

trata SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA II: O Seminário de

Formação Teórico-metodológico II, de caráter obrigatório, visa o aprofundamento e a

análise de temas fundamentais para a formação teórico-metodológica em nível de
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Doutorado. Para este seminário poderão ser convidados pesquisadores de outras

instituições, nacionais e estrangeiras. Será um espaço privilegiado de discussão e

de reflexão em torno de questões, teorias e métodos, relacionados diretamente com

as  pesquisas  desenvolvidas  pelos  doutorandos.  Atividades  previstas:  palestras,

conferências,  mesas-redondas,  apresentação  de  comunicações  de  doutorandos,

Análise de texto elaborado previamente pelos doutorandos.

Nessa  ementa,  me  permito  dizer  que  o  seu  escopo  traz  um  discurso

pertinente e interessante a um curso de doutorado. Busca realizar o estudo tendo

como base a teoria e a prática para explicar os fatos; pelo exposto são estudos

teóricos realizados em textos ou documentos com caráter descritivo, avaliado pelos

docentes com a colaboração dos discentes. Estes estudos têm a intencionalidade de

oportunizar  ao pesquisador  em formação o aprofundamento científico a partir  de

abordagens teórico-metodológicas.

Convém acrescentar que o Seminário de Formação Teórico-metodológico II, e

atividades práticas, as quais são desenvolvidas pelos discentes pesquisadores como

resultado  de  estudos,  se  constituem  propostas  pedagógicas  e  pesquisas  em

desenvolvimento no semestre, de modo a impulsionar os acadêmicos pesquisadores

à realização de um processo de reflexão sobre as questões ligadas a movimento

dialético no desenvolvimento da pesquisa, pois, de um modo geral, os projetos de

pesquisa  carregam  em  si  ideias  em  estágio  inicial  do  ponto  de  vista  de

amadurecimento teórico.  À medida que o discente  entra em contato  com outras

fontes de conhecimento, vai pondo em cheque sua empiria, seu olhar ainda pouco

lapidado sobre seu objeto de pesquisa. Nesse momento, é importante o papel do

orientador no sentido de desestabilizá-lo para que possa construir novos argumentos

sobre a realidade e sobre sua questão de pesquisa. 

É pertinente, nessa análise, falar sobre o estranhamento com o qual o discente

pesquisador se defronta diante do processo vivenciado descrito acima e, aos poucos,

exercita sua capacidade de lidar com a eterna incerteza. Isto exige de professores

formadores  (docentes)  e  discentes,  reconhecer  que  vivemos  a  incompletude  e  o

inacabamento  eternamente.  Dito  isso,  vale  lembrar  que  buscar  nossa  unidade  e

essência é ir  ao encontro do movimento cultural  do tempo presente que clama a

fluidez, a mobilidade, a fruição intelectual e estética e a experimentação. 
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5.3 A PRODUÇÃO DO PESQUISADOR EM FORMAÇÃO E SUA RELAÇÃO COM A

CAPES

Nesse capítulo da tese, dediquei atenção especial às ementas que compõem

o curso do Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade. Tais

ementas,  associadas  a  outros  elementos,  constituem-se  como  aspectos

fundamentais  no  processo  formativo  do  pesquisador  em  educação.  A partir  da

análise da discussão epistemológica no âmago dessas ementas e a sua relação

com a formação do pesquisador, chamo a atenção para o processo de produção

científica nesse contexto.

Ao  analisar,  sob  uma  perspectiva  humana  e  democrática,  a  produção  do

pesquisador não está encerrada na conclusão de teses de doutorado, dissertações

de mestrado e artigos científicos. Entendo que está para muito além. Inicialmente

me refiro a um movimento interno de reflexão e análise do seu pensar e agir consigo

mesmo,  com  o  mundo  e  com  os  seus  saberes.  A partir  dessa  mobilização,  a

aventura emocionante de se tornar pesquisador; carregada de satisfação e também

de  frustrações,  continua  uma  de  suas  principais  ênfases:  a  desequilibração

demandando um pensar  crítico  sobre  a  relação existente  entre  pesquisador  e  o

conhecimento. Como entendo o conhecimento? Qual a minha contribuição enquanto

pesquisador em formação para o programa do qual faço parte? Qual a importância

social e política de tornar-me pesquisador? 

Questões como essas, que estão para muito além da publicação das teses e

dissertações, estão imbricadas na formação do pesquisador e necessitam de maior

atenção, sobretudo quando essa formação está submersa numa política na qual o

processo  de  mercantilização  da  educação  é  crescente  e  monta  em torno  de  si

mecanismos  de  defesa  e  proteção  perversos.  Afirmo ser  um processo  perverso

porque toda estrutura e dinâmica, seja macro seja micro, investe no sofrimento e na

anulação do sujeito.  Mas,  convém destacar  que o sujeito  tanto  pode sofrer  isso

quanto manter, pois está no seu poder reproduzir ou subverter o processo. É por isto

que ele é considerado sujeito.

Nesse  subitem,  pretendo  tecer  algumas  criticas  sobre  a  produção  do

pesquisador em Educação e Contemporaneidade sob a perspectiva da relação entre

sua  formação  e  a  importância  da  discussão  epistemológica  e  o  processo  de

formação do pesquisador e sua relação com a CAPES. 
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5.3.1 Uma reflexão crítica sobre a produção do pesquisador em formação

É fundamental partir do pressuposto de que, na sociedade contemporânea, a

crise do capital, desencadeada a partir dos anos de 1970, influenciou decisivamente

a concepção de educação, transformando-a em serviço e concebendo-a como uma

mera mercadoria. Para Frigotto (1995), a crise de caráter planetário que se explicita

na década de 1970 tem suas raízes bem mais remotas. Contraditoriamente, essa

crise tem em sua gênese as estratégias de superação da crise dos anos de 1930. As

políticas e os governos da social democracia não tiveram a capacidade de estancar

o modelo de desenvolvimento social  fundado sobre a concentração crescente de

capital e exclusão social.

O interesse do capitalismo neoliberal pela educação sempre esteve associado

à  tentativa  de  garantir  sua  hegemonia  ideológica  e  econômica.  Para  conseguir

realizar seus objetivos, o capital tem utilizado a teoria do capital humano, na sua

forma rejuvenescida, conforme análise de Frigotto (1986).

Essa crise, ao alcançar a educação, atinge também a Pós-Graduação e a

formação dos pesquisadores na medida em que são levados a se adequarem à

lógica capitalista ao tempo em que, paralelamente, buscam atender às exigências do

mercado de trabalho.

A  competição  do  mercado  pela  educação  tem  se  acentuado  desde  a

educação básica até a Pós-Graduação. Na Educação Básica, é comum lidar com a

entrada súbita de projetos oriundos de empresas privadas que garantem espaço

dentro  das  escolas  e  seus  planejamentos,  em nome de  interesses  estritamente

pessoais e financeiros. No que se refere à Universidade, local que abriga a Pós-

Graduação,  o  número  de  serviços  terceirizados  vem passando  por  uma notável

crescente.  É  possível  identificar  essa  terceirização  dos  serviços  gerais  até  na

contratação de professores por tempo determinado. Desse modo, observo que tal

realidade se instala na medida em que o capital encontra na educação um meio de

atender  aos  interesses  econômicos,  buscando  saída  para  a  crise  e,  com  isto,

recuperar níveis satisfatórios de lucro. Como consequência, observo ainda uma total

descaracterização e esvaziamento da atividade educativa como um bem público.

Nessa perspectiva é importante entender qual a relação desta mercantilização da

Universidade pública, incluído aí o seu eixo da Pesquisa, onde se desenvolvem as

políticas  de  pós-graduação,  com  as  escolhas  e  propostas  epistemológicas  dos
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Cursos e  Programas,  visto  que o conhecimento  científico não é neutro,  tem um

caráter histórico e social, tanto quanto depende da implicação subjetiva do sujeito.

Então, discutir o núcleo epistemológico da pesquisa em educação, bem como no

âmbito da política de pós-graduação é fundamental para o deslindamento das suas

questões  relativas  ao  jogo  de  poder,  a  sua  agenda  político-ideológica,  as  suas

intencionalidades e interesses econômicos.

Vale  lembrar  que  para  a  educação  atender  às  exigências  do  processo

produtivo,  novas  condições  lhe  são  postas,  a  exemplo  da  qualificação  dos

trabalhadores, que é considerada um requisito para a empregabilidade. Penso que a

caminhada  rumo  à  qualificação  não  se  apresenta  como  algo  negativo.  O  que

questiono e critico, nesse sentido, é a eterna urgência dessas exigências, levando

os  indivíduos  a  uma  busca  sem  critérios  na  escolha  de  cursos  de  formação,

submetendo-se,  muitas  vezes,  a  cursos  aligeirados  e  superficiais  em  nome,

exclusivamente, de um lugar no mercado.

Assim, com a expansão do capitalismo global, não é dada a devida atenção

ao debate acerca do projeto nacional de educação. Por consequência desse debate,

não ganha um fôlego significativo; ocorre, de forma arbitrária, o reordenamento de

práticas em função dessa expansão global.  É de suma importância colocar  que,

nesta lógica, a crise se instala também na universidade, pois há diferentes formas de

pensar esse espaço, uma das que têm sido legitimadas nas políticas públicas da

pesquisa  é  a  de  desqualificar  o  próprio  papel  crítico  da  universidade.  Nesse

momento, me refiro às políticas produzidas pela CAPES que, a partir de critérios

fechados, generalizam e não consideram a importante diferença regional do país. A

questão do produtivismo, dos critérios de financiamento, da seleção de projetos, da

definição  das  linhas  de  pesquisa  passam  todos  por  esse  crivo.  Em  nome  da

qualificação se promove a desqualificação.

Cabe  trazer  a  realidade  dos  discentes  pesquisadores  para  a  reflexão.

Inicialmente, ressalto que, no contexto da Pós-Graduação, existem vários perfis de

estudantes:  estudantes  desempregados,  estudantes  trabalhadores,  estudantes

bolsistas,  estudantes  que  já  são  professores  do  ensino  superior.  Diante  desses

perfis, ocorre uma alteração nas motivações dos pesquisadores em formação uma

vez  que  o  foco  de  interesse  é  variável:  existem os  discentes  que  se  limitam a

cumprir  os requisitos mínimos exigidos para a obtenção do título;  a  inserção no

curso pelo princípio do prazer; exigência do mercado de trabalho; progressão na
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carreira docente etc.

Nesse contexto, adentro à questão central desse subitem: as produções dos

pesquisadores  em  formação.  Aponto  que  tais  produções  sofrem  influências  em

vários aspectos. A princípio, farei referência à realidade do PPGEduC, pois trata-se

do objeto de estudo dessa tese. A partir do programa em questão, será possível

referência ao quadro nacional de formação do pesquisador em educação.

Aponto  como  um  primeiro  fator  de  grande  influência  nas  produções  dos

discentes pesquisadores, a estrutura física, material  e humana das universidades

que abrigam os Programas de Pós-Graduação. Não é raro encontrar uma estrutura

mínima  e  precária.  Faltam  salas,  funcionários,  computadores,  material,  acervo

bibliográfico. No caso dos estudantes bolsistas, que são pagos para dedicarem-se

integralmente à pesquisa, não há estímulo para fazer da Universidade o seu local de

trabalho, pois faltam recursos que assegurem sua jornada no espaço físico. Vários

serviços terceirizados impõem uma lógica de organização e horários que nada têm a

ver com a dinâmica de funcionamento da Universidade: Xerox, biblioteca, laboratório

de informática etc. Os discentes pesquisadores com jornada de trabalho diurna, que

pretendem utilizar a estrutura universitária à noite para trabalhar em suas pesquisas,

ficam impedidos por conta da falta de serviços e funcionários nesse horário. Chamo

a atenção para essa questão, a meu ver, determinante. Por outro lado, tenho ciência

da escassez de recursos repassados às Universidades, sobretudo as estaduais que,

insisto,  não  se  encontram  asseguradas  em  nenhum  texto  legal  dos  governos

estadual e federal. Além dessa escassez e desamparo, quando o recurso chega aos

setores administrativos da própria universidade, passa por um jogo político e espaço

de território e poder. Ter ciência dessa outra perspectiva contribui para a construção

de uma visão menos ingênua do contexto.

Vale considerar que, desta forma, na prática, a coisa acadêmica e científica é

mais definida e resolvida por  critérios e parâmetros de interesses econômicos e

mercadológicos, do que por critérios e parâmetros estritamente científicos. Daí se

concluir que não existe uma cultura puramente acadêmica ou científica, bem como

que a racionalidade científica, dentro dela os processos de pesquisa, é instrumental

ao capitalismo. Com efeito, abordar a problemática epistemológica da pesquisa em

educação, especialmente das pesquisas no âmbito de um Programa que tem como

sua área de concentração a relação entre a Educação e a Contemporaneidade,

contribui  para localizá-lo  no interior  de uma problemática político-ideológica mais
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ampla.

Um segundo  fator  que  tem influência  direta  nas produções dos  discentes

pesquisadores diz respeito às imposições no quesito produtividade, utilizado como

um  dos  conceitos  chave  que  orientam  a  pós-graduação  brasileira.  São  criados

mecanismos regulatórios que subtraem as energias de docentes e discentes e os

impelem  para  a  produção  de  pesquisas  com  pouco  ou  quase  nenhum

comprometimento com os princípios democráticos, tanto na produção,  quanto na

publicização de seus resultados. A autonomia se confunde com a criação de um

mercado de serviços universitários, a privatização caminha lado a lado com a venda

desses serviços, com a privatização. Assim, em nome da produtividade existe um

movimento nas linhas e grupos de pesquisas no qual a palavra de ordem é publicar.

E, além de estarem alinhadas com o modelo fabril,  essas publicações raramente

contam com o apoio financeiro das agências de fomento. Caso a publicação seja em

anais  de  eventos  científicos,  a  situação  torna-se  ainda  mais  delicada,  pois  os

estudantes precisam se submeter a situações de verdadeiro constrangimento para

obterem apoio financeiro do Programa e agências. 

Um terceiro aspecto a ser pontuado diz respeito à discussão epistemológica

na formação do pesquisador em educação, tendo como pano de fundo a realidade

apresentada acima. Tendo em vista um cenário repleto de contradições e questões

problemáticas, entendo que garantir uma discussão epistemológica, no âmago da

formação  dos  pesquisadores  em  educação,  é  algo  complexo.  Garantir  uma

discussão  epistemológica  em  meio  a  essas  questões  colocadas  é  um  grande

desafio. Desse modo, um dos aspectos que chamaram a atenção nesse movimento

de  análise  foi  a  posição  ocupada  pelos  estudos  sobre  as  questões  de  ordem

epistemológica  no  processo  de  formação  do  pesquisador  em  Educação  no

Programa de Pós-graduação, objeto dessa tese com nível de inserção na CAPES e

avaliado  nos  dois  últimos  triênios.  Face  ao  exposto,  questiono:  Quais  os

determinantes,  ou  as  razões que levam um Programa de Pós-Graduação,  lócus

privilegiado da produção do conhecimento e da formação do pesquisador, a realizar

escolhas  que  deixam,  por  exemplo,  o  seu  projeto  sem  uma  revisão/  discussão

durante 10 anos?

E, nesse lugar, ainda questiono: Quais os principais interlocutores eleitos para

fazer a mediação teórica desse campo? De que maneira suas ideias contribuem

para  compreender  a  ciência,  e  em particular  a  educação? Em face da evidente
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redução dos estudos epistemológicos na formação do pesquisador em educação e

da importância de conhecer, de modo mais aprofundado, os fundamentos teóricos e

metodológicos  que  orientam  o  programa  do  PPGeduC,  procurei  direcionar  a

investigação para o exame dos aspectos já explicitados através das posições nas

quais estão ancoradas as ementas e a formação bem como a reflexão sobre os

problemas da ciência da educação. Considero que conhecimentos científicos são

fundantes para a formação do pesquisador, tendo em vista que norteiam seu modo

de  compreender  a  relação  com  o  mundo  e  o  conhecimento  decorrente.  As

discussões e análises, empreendidas até aqui, permitiram entender que o cabedal

teórico-metodológico  que  fundamenta  a  formação  do  pesquisador  em Educação

ancora-se no relativismo epistemológico36 e como tal sustenta a premissa de que o

que conta como uma boa razão para adotar uma crença depende do contexto e dos

atores que dele fazem parte.

Assim,  entendo  que  produzir  para  além  de  teses  e  dissertações  requer

equilíbrio, envolvimento e um posicionamento crítico frente à estrutura que organiza

o Programa e a Pós-Graduação. Nesse sentido, é necessário deslocar-se do lugar

da queixa e ousar. Ousar na pesquisa em educação e na pós-graduação significa

assumir os compromissos inerentes ao pesquisador em formação, comprometendo-

se, de forma reflexiva, com os desafios, dificuldades e dilemas que demandam o

processo formativo. Deixo claro que, ao apontar tais compromissos, não suponho

fechar  a  construção  da  investigação  numa  camisa  de  força  que  deve  servir  de

parâmetro  e  de  guia  para  a  elaboração  de  projetos.  É  necessário  pensar

criticamente sobre a visão de mundo ordenadora das práticas científicas.

5.3.2 O processo de formação do pesquisador e sua relação com a CAPES

Uma  vez  apontadas  algumas  reflexões  críticas  sobre  as  produções  dos

pesquisadores  em  formação,  tratarei  da  relação  dessa  formação  com  a

Coordenação  de  Aperfeiçoamento  de  Pessoal  de  Nível  Superior  (CAPES).  É

importante ressaltar que esse órgão direciona toda a política de financiamento da

Pós-Graduação no país. 

36 O relativismo epistemológico é a ideia de que o conhecimento (e/ou a verdade) é relativo – ao 
tempo, ao lugar, à sociedade, à cultura, à época histórica, ao esquema ou enquadramento 
conceptual, ou à educação ou convicção pessoal. Wittgenstein: A Critical Reader, Oxford, Blackwell 
(2001). 
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A CAPES,  antes  denominada Campanha Nacional  de  Aperfeiçoamento  de

Pessoal de Nível  Superior,  foi  fundada em 11 de julho de 1951, pelo Decreto nº

29.741,  com o objetivo  de "assegurar  a  existência  de  pessoal  especializado em

quantidade  e  qualidade  suficientes  para  atender  às  necessidades  dos

empreendimentos  públicos  e  privados  que  visam  ao  desenvolvimento  do  país”.

(BRASIL, MEC, 2014).37 

Em 1961,  a  Capes subordina-se  diretamente  à  Presidência  da  República.

Com a vigência do poder militar em 1964, o professor Anísio Teixeira se desliga do

seu cargo e uma nova diretoria assume a Capes, que fica sob a égide do Ministério

da  Educação  e  Cultura.  O  ano  de  1965  é  de  grande  importância  para  a  pós-

graduação: 27 cursos são classificados no nível de mestrado e 11 no de doutorado,

totalizando 38 no país (BRASIL, MEC, 2014).

No processo de reestruturação das políticas setoriais, em especial a política

de  ensino  superior  e  a  de  ciência  e  tecnologia,  a  Capes  assume  novas

responsabilidades e meios orçamentários para multiplicar suas ações e intervir na

qualificação do corpo docente das universidades brasileiras. Com isso, tem papel de

destaque na formulação da nova política para a pós-graduação, que se expande

rapidamente.

A Capes é reconhecida como órgão responsável pela elaboração do Plano

Nacional  de  Pós-Graduação Stricto  Sensu,  em 1981,  pelo  Decreto  nº  86.791.  É

também reconhecida como Agência Executiva do Ministério da Educação e Cultura

junto ao sistema nacional  de Ciência e Tecnologia, cabendo-lhe elaborar,  avaliar,

acompanhar  e  coordenar  as  atividades relativas  ao ensino  superior.  A tarefa  de

coordenar a avaliação da pós-graduação fortalece o papel da Capes. 

Nesse  sentido,  observo  que  o  cotidiano  da  formação  do  pesquisador  é

constituído por sistemas de rotinas de interação entre pessoas e instituições. A rotina

da formação do pesquisador é marcada pelo controle da produtividade, expresso em

resultados  quantitativos  reflexo  da  pressão  do  sistema  de  avaliação  que  está

intrinsecamente ligado a CAPES. Desse modo, os discentes e docentes sentem o

peso dessa cobrança uma vez que o ritmo imposto pelas agências reguladoras da

Pós-Graduação é intenso.

Diante do exposto, Sguissardi (2008, p. 132) afirma:

 

37 Informações disponíveis em: <http://www.capes.gov.br/historia-e-missao>.
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Antes de tudo, em face ao atual  significado da Pós-graduação e de sua
dependência em relação à CAPES, talvez se possa afirmar que isso faz da
Pós-Graduação  strictu sensu, no Brasil, uma espécie de quase-refém das
políticas e ações dessa agência as quais se atrela e conforma muito da
evolução presente e futura desse nível de formação, como tem ocorrido, de
forma bastante nítida na última década.

Desta forma, é possível afirmar que o processo de formação está vinculado

ao  a  um  modelo  contínuo  de  avaliação  CAPES  que  supervaloriza  o  incentivo

financeiro  bem  como  o  produtivismo  enquanto  o  percurso  formativo  dos

pesquisadores  fica  secundarizado  ao  tempo  em  que  o  espaço  de  criação,  da

diversidade e flexibilidade são tolhidos e provocam uma espécie de conformismo e

uniformização  que  enaltece  o  capital  tornando  a  pós-graduação  um  espaço

empresarial.  Assim, não é raro encontrar o esvaziamento e empobrecimento nas

relações em função de uma competitividade explicitamente anunciada que induz a

um individualismo e a uma falsa solidariedade no seio do Programa.

Nesse contexto, cabe uma crítica acerca da supervalorização da produção

acadêmica,  pois,  para  o  cenário  nacional,  é  de  grande  valia  o  movimento

ascendente do país no ranking  mundial  de citações e produção.  Por  outro lado,

questões cruciais são esquecidas nas comemorações de dados como esse: quais as

condições  das  universidades  e  programas  de  Pós-Graduação  em  que  essas

produções foram geradas? O que realmente tem sido levado em conta, em termos

práticos, em relação ao Plano Nacional de Pós-graduação vigente?

No que diz respeito  à formação do pesquisador na Pós-Graduação, arrisco

dizer  que  decorre,  assim como em outras  esferas  sociais,  de  uma determinada

concepção e desenvolvimento econômico-social; do conhecimento científico; e das

práticas  que  são  implementadas  de  acordo  com  a  função  a  que  se  presta  a

universidade.  Essa relação da formação do pesquisador  com a CAPES, agência

que, nas últimas décadas, tem se alimentado dos diagnósticos e prognósticos ultra

liberais  e  conservadores  da  cultura  da  excelência,  carrega  consigo  uma  séria

influência na vida de discentes e docentes em seu âmbito pessoal e acadêmico. 

Além de questionar e levantar hipóteses acerca dos princípios e concepções

de desenvolvimento, do conhecimento e das funções da Pós-Graduação, impõe-se

perguntar: quem paga o ônus dessa realidade, ou seja, da cultura da conformidade

desse  nível  de  formação?  Quem,  notadamente  diante  das  contradições  entre

produção em todos os níveis e o significativo achatamento de financiamento, está
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sendo  sobrecarregado,  sacrificado  em  sua  carga  horária  de  trabalho,  em  seus

modos de vida, em sua saúde física e mental?

Aproveito esse momento de reflexão e explicitação de questões para trazer a

questão  movente  dessa  investigação:  qual  a  importância  da  discussão

epistemológica  na  proposta  do  PPGEduC  para  a  formação  do  pesquisador  em

Educação? Tal discussão, ainda que no programa esteja passando por um momento

de  secundarização,  se  faz  importante  no  sentido  de  colaborar  na  formação  de

pesquisadores, que sejam capazes de implementar um olhar crítico frente às teorias

que explicam o conhecimento e que tenham maturidade para gerar, constantemente,

a capacidade de criticarem o próprio sistema em que se formam.

Sobre quem paga o preço dessa “nova” configuração da CAPES e seu reflexo

na Pós-Graduação, ocorre dizer que, primeiramente, e de forma direta, são os pós-

graduandos, sobretudo na qualidade de sua formação e de seu futuro acadêmico-

profissional. Em seguida, e de maneira bastante incisiva, os docentes e corpo gestor

dos programas de Pós-Graduação, que se veem, a cada dia mais, encastelados no

controle, regulação e acreditação de títulos e diplomas, na perspectiva do binômio

premiar/punir, e do que se pode, sem exageros, chamar de produtivismo acadêmico

e de competição empresarial ou antiacadêmica. E aqui não se deve restringir essas

expressões à exagerada cobrança por produção intelectual,  na forma de artigos,

livros, capítulos de livros ou trabalhos em eventos nacionais e internacionais; elas

também podem ser compreendidas, absorvendo cada vez mais a pressão reiterada,

ano após ano, por aumento do número de títulos, em cada vez menor tempo médio

de titulação, sem a necessária distinção, por exemplo, entre bolsistas que dedicam

todo seu tempo ao curso, bolsistas que dedicam a metade do tempo e não bolsistas,

isto é, os que cursam disciplinas e fazem suas dissertações ou teses sem direito à

suspensão de seus vínculos empregatícios de trabalho.

Nesse capítulo, empenhei-me em analisar, de forma crítica, como a discussão

epistemológica permeia as ementas dos componentes curriculares do Programa de

Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade da Universidade do Estado da

Bahia.  Nas  reflexões  demandadas  por  essa  análise,  foi  pertinente  discutir  a

produção dos discentes pesquisadores e posteriormente a relação de sua formação

com a agência CAPES. Desse modo, entendo que uma das finalidades da Educação

Superior é formar profissionais capazes de participarem, de forma ativa e crítica, do

desenvolvimento  da  sociedade  e  integrar  os  conhecimentos  que  vão  sendo
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adquiridos à região onde está inserida a universidade.

Assim, a absorção dos egressos pelo mercado de trabalho da região é de

capital importância, pois, desta forma, o saber produzido no âmbito acadêmico será

revertido em serviços de qualidade à população. Inclusive, se quiser remeter esse

mesmo fulcro às questões  epistemológicas subjacentes à prática docente,  posso

dizer  que  também  as  pesquisas  em  educação  merecem  um  profundo

questionamento, porque sua ordem de saber e de realidade diferem da natureza do

saber e da realidade dos objetos construídos na fronteira da racionalidade científica,

o que supõe, em educação, romper com tal racionalidade. Abre-se, assim, mais este

horizonte de aprofundamento em continuidade às provocações dessa pesquisa.

Contudo não pretendo, nessa tese, dar por encerrada tal discussão uma vez

que  acredito  que  essa  pesquisa  vai  suscitar  inquietações  sobre  a  formação  do

pesquisador  em  educação  no  PPGEduC  bem  como  as  reformulações  em  seu

projeto.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entendo  que  é  necessário  a  um estudo  de  tese  um sério  e  responsável

aprofundamento  dentro  da  temática  na  qual  está  inserida  e,  ao  mesmo  tempo,

estabelecer confrontos ao que já foi colocado, além lançar outras propostas. A meu

ver, a essencial contribuição desse estudo reside em demonstrar a importância da

discussão epistemológica na pesquisa e na formação do pesquisador em educação,

tendo como objeto e ponto de partida estudo o Programa de Pós-Graduação em

Educação e Contemporaneidade (PPGEduC), da Universidade do Estado da Bahia

(UNEB).

Ao dar início a essa pesquisa, alguns colegas e professores me interpelaram

por  eu  ter  coragem  de  tocar  em  algo  tão  delicado,  na  teia  de  uma  trama  tão

complexa e da qual também faço parte. Pesquisar o Programa de Pós-Graduação

onde sou discente me reveste de responsabilidade, pois toco no seu âmago, no seu

projeto e a relação do mesmo com sua razão de ser: a pesquisa e a formação do

pesquisador  em educação.  O cuidado  ao lidar  com meu objeto  de  pesquisa  foi

grande, pois,  ao mesmo tempo em que fui  me aprofundando nas categorias que

compõem a pesquisa e detectando lacunas, procurei entender o contexto maior da

Pós-Graduação no Brasil para que não encerrasse essa investigação na explicitação

de um juízo de valor de cunho maniqueísta.

Nessa  pesquisa,  busquei  refletir  sobre  a  importância  da  discussão

epistemológica  na  formação  do  pesquisador  em  educação  e,  para  tal,  fez-se

necessário  inicialmente  uma  problematização,  considerando  o  contexto  dessa

formação para apresentar questionamentos novos sem ter a pretensão de esgotar o

seu objeto. Assim, afirmo que o sistema de Pós-Graduação no Brasil encontra-se

consolidado e, portanto, é imperioso avançar e avaliá-lo não somente através dos

instrumentos  internos  da  CAPES,  mas,  pelo  próprio  Programa.  Nessa

contextualização,  coloquei  algumas  situações  de  conflitos  vividas  pela  Pós-

Graduação,  como  a  falta  de  estímulo  para  as  pessoas  tratarem  problemas

fundamentais de pesquisa em suas áreas específicas, sobretudo do ponto de vista

do tempo destinado aos cursos, que hoje é determinante e implacável e não se faz

nenhuma  consideração  em contextualização  desse  aspecto  do  processo,  o  que

imprime uma feição  meramente  burocrática  e  instrumental.  Vale  ressaltar  que  a

pesquisa  não  é  estanque  nem  previsível,  se  assim  o  fosse,  não  faria  sentido
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pesquisar. Além do mais, cabe a indagação: e o processo criativo, onde fica nesse

contexto? Esta questão dependerá da abordagem com a qual é operado o conceito

de pesquisa. 

Hoje, uma das grandes questões é que as ciências, de um modo geral, têm

como referência o paradigma da modernidade. Segundo Santos (1988), o rigor cien-

tífico é assegurado e regulado pelo rigor da mensuração e o conhecimento passa a

ser compreendido como quantificar, dividir e classificar. Para tratar os fatos humanos

e, por consequência, subjetivos, é imperativa a utilização de abordagens modernas?

No movimento da crítica, observei a rigidez impositiva dos modelos moder-

nos. Concordo com Lima Jr. (2005), pois é necessário reconhecer outras lógicas de

lidar com o conhecimento, que possui seu movimento interno próprio e singular, que

admite a criação e a recriação incessantemente. Não existe apenas a lógica mate-

mática. Nesse sentido, aponta para a natureza hipertextual-proposicional que vem

do humano ser “criativo, ser fluxo, não linear, aberto, singular”. A formação do pes-

quisador não foge a essa dinâmica de realidade e, em consequência, de pensamen-

to, considerando que, nesse percurso, a vida de quem pesquisa parece estar exclu-

sivamente pautada por uma legislação institucionalizada.

Assim, compreendo que o PPGEduC foi produzido e reproduz essa contradi-

ção. Quanto a ser produzido na contradição, me refiro ao fato de ser um Programa

em Educação e Contemporaneidade, que entende o processo da produção do co-

nhecimento a partir de rupturas e crises constantes dos discursos hegemônicos e,

ao mesmo tempo, ser enquadrado num sistema nacional que entende a produção da

pesquisa e a formação de pesquisadores numa lógica oposta. Quanto a reproduzir

tais contradições, refiro-me ao fato de, no interior do Programa, vigorarem – muitas

vezes sem a devida crítica e reflexão - as normas e exigências do atual sistema bra-

sileiro de Pós-Graduação que põe em cheque a qualidade e respeito do próprio Pro-

grama.

Dessa forma, vejo que essa pesquisa não traz consigo respostas, mas indica

a urgência de uma mobilização para um repensar e um redimensionamento no pro-

jeto do Programa bem como em suas práticas. Penso sobre o tempo em que o Pro-

grama investe em mim enquanto pesquisadora em formação; apresento algumas

contribuições para que possa mobilizar a necessidade de mudanças e, consequen-

temente, avanços. Aqui me inscrevo vivendo o prazer do doutorado que, mesmo di-

ante de situações adversas, difíceis e comoventes, me mobilizou a seguir adiante e
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enxergar o quanto os estudos, a escrita, as discussões e orientações me fizeram ir

para muito além de alguém que pesquisa. 

Nesse momento,  retomo questionamentos ditos no início  na escrita  dessa

tese:  qual  a  importância  da discussão epistemológica na proposta  do PPGEduC

para a formação do pesquisador em Educação? Tendo em vista o contexto da Pós-

Graduação no Brasil e a necessidade de uma formação de pesquisadores capazes

de reconhecer e criticar as diferentes lógicas nas quais o conhecimento é operado, e

como essa mesma lógica influência esse processo formativo, é de suma importân-

cia. 

Aqui me encontro e vejo sentido para a minha sustentação e a relevância da

minha pesquisa. Vejo esse percurso como momentos de produção, avanços, recuos,

escolhas, incertezas, enfim, uma variedade de estratégias adotadas para dar ex-

pressão e sentido a essa tese. Concepções que possuía foram sendo ressignifica-

das ao longo da pesquisa o que me causou desequilibrações e me mobilizou a

preencher as faltas que tais desequilíbrios causaram. Vale colocar que senti a ne-

cessidade de busca pelas muitas memórias vivenciadas ao longo da minha forma-

ção como pesquisadora e, em particular, do meu processo formativo no PPGEduC.

Por conta das exigências impostas pela própria  questão norteadora dessa

pesquisa e pelos contornos que o estudo foi tomando, essa tese se configura como

uma pesquisa documental e tem como cerne o estudo de caso. Tal metodologia justi-

fica-se pela minha inserção no campo enquanto discente e pesquisadora em forma-

ção, e pelo fato de ter como objeto de estudo um Programa de Pós-Graduação. As-

sim essa pesquisa pretendeu, portanto, compreender  a importância da discussão

epistemológica  na proposta do Programa de Pós-Graduação em Educação e Con-

temporaneidade da Universidade do Estado da Bahia para a formação do pesquisa-

dor em Educação.

Convém acrescentar que essa investigação se fez ao confrontar, comparar,

refletir; encontrou-se com o outro, trouxe significado do tempo e da história, e trouxe

consigo muitas contradições como, por exemplo, pensar um Programa de formação

de pesquisadores em Educação e Contemporaneidade num sistema de Pós-Gradu-

ação tão verticalizado? Momentos como esses me fizeram sentir, veementemente, a

necessidade de mudanças locais e globais. Entendo que uma discussão teórico-críti-

ca sobre a formação do pesquisador em educação é fundamental, pois a realidade é

de uma sobrecarga desumana. Em muitos momentos, é possível assistir à produção
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em série em determinado grupos de pesquisa; o mais gritante é que essa lógica/prá-

tica passa a ser legitimada sem a devida crítica. É nesse sentido que busco respaldo

em Lima Jr. (2005), por compreender que a sua abordagem de pesquisa descobre

“furos”, considerando os limites e impossibilidades dessas práticas para a pesquisa

em educação. A hipertextual-proposicional oferece a possibilidade de uma maior in-

serção nos processos pós-modernos, que se inserem na realidade dos sujeitos pes-

quisadores em formação, fundamentados na diferença. Tal abordagem rompe com

metodologias hegemônicas,  lineares,  que engessam o processo de formação do

pesquisador.

Na leitura dos documentos (Projeto do Programa de Pós-Graduação em Edu-

cação e Contemporaneidade, Regimento, Ementas, Cadernos de Indicadores CA-

PES), nas conversas, nas reuniões de pesquisa e nas aulas, ouvi, observei e levei

em consideração os objetivos específicos aqui traçados para que pudesse dar con-

cretude a essa pesquisa: a) Historicizar a Pós-Graduação em Educação no Brasil e

o Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade da Universida-

de do Estado da Bahia; b) Descrever, de forma crítica, a legislação brasileira sobre a

Pós-Graduação em Educação no Brasil; c) Contribuir com a teorização crítica atra-

vés da análise de documentos que compõem o banco de dados da Coordenação de

Aperfeiçoamento de Nível Superior (CAPES), referentes ao PPGEduC; d) Analisar

as bases epistemológicas que compõem o PPGEduC; e) Contribuir com indicadores

teóricos e epistemológicos para a formação do pesquisador em Educação e Con-

temporaneidade.

Posso dizer, entretanto, que muitos foram os entraves para alcançar tais obje-

tivos, pois em que pesem os apontamentos para uma discussão epistemológica, que

sustente uma formação de pesquisadores mais embasada e crítica, o acontecer real

desse processo formativo, dentro de alguns Programas, ainda está muito atado a

paradigmas. E, com algumas exceções, tratam o processo formativo a partir do que

determina a CAPES e os modelos modernos de formação. As razões que levam os

discentes da Pós-Graduação a passarem por um processo formativo que, muitas ve-

zes, visa, exclusivamente, a escrita de uma dissertação ou de uma tese, reproduzem

uma visão linear de formação, pois tal processo lida inicialmente com a formação hu-

mana que carrega em si aspectos subjetivos, políticos, ontológicos e epistemológi-

cos. 

A meu ver, duas razões fundamentais sustentam tal prática: fragilidade da for-
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mação com bases epistemológicas e uma Universidade sem condições conforme

afirma Derrida (1994). Ao pensar sobre a Universidade, defende que esta deveria

ser o lugar por excelência do exercício de uma liberdade incondicional de questiona-

mento e proposição e o local onde se professa um comprometimento sem limites

com a verdade. Para Derrida, a Universidade sem condição deveria partir de uma re-

sistência incondicional  de tudo questionar – o que levaria a uma oposição a um

grande número de poderes de Estado, econômicos, ideológicos, religiosos, culturais.

Dito isso, cabe fazer uma alusão à grande influência do Banco Mundial e seus

diagnósticos e orientações sobre a Universidade junto às políticas públicas da maio-

ria dos países. E isto se dá em áreas como as da legislação, do processo de privati -

zação e diferenciação institucional,  do financiamento público e diversificação das

fontes de recursos, e da natureza das instituições entre outras. As razões decorrem

da ordem econômico-política e hegemônica em termos globais, em que ocorrem a

mundialização do capital, a reestruturação produtiva e a crise. A conformidade com

as orientações de organismos de crédito e financiamentos por países imersos na cri-

se fiscal ou no déficit público são razões decorrentes. Assim, explica-se, em parte, a

razão pela qual as agências de fomento encontram-se num estado crítico de depen-

dência do capital financeiro mundial e dita as regras dentro dos Programas de Pós-

Graduação de acordo com essa lógica. No PPGEduC, não é diferente, sobretudo

pelo fato da repetida nota quatro nos dois últimos triênios, o que coloca em cheque o

funcionamento do Programa. A corrida e os esforços para avançar satisfatoriamente

dentro do modelo implementado é grande e reflete em todos os âmbitos do Progra-

ma. 

A seguir, me reporto aos capítulos escritos nessa tese, pois foram pensados e

estruturados para melhor compreender as contribuições do Programa de Pós-Gradu-

ação em Educação e Contemporaneidade (PPGEduC/UNEB) – no que tange a dis-

cussão epistemológica - para a formação do pesquisador em Educação no Brasil.

Na discussão teórico-crítica sobre a Formação do Pesquisador e a Pós-Graduação

no Brasil, além de fazer um histórico a respeito observei que, do período de 1990 até

os dias de hoje, é notável a brutal intensificação do trabalho dos docentes pesquisa-

dores. O processo de formação é fortemente afetado, pois os docentes e toda a es-

trutura se organizam no sentido de atender as demandas da CAPES. Não há mais

tempo para refletir uma vez que todos estão reféns dos números, dos relatórios de

avaliação, da quantidade. 
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Nessa dinâmica, foi hercúleo o esforço para preservar a lucidez e lidar com

aspectos epistemológicos como, por exemplo, o fato de a pesquisa estar estritamen-

te ligada à produção de conhecimento científico sem que sejam considerados outros

modos de gerar e elaborar sentidos diretamente relacionados com o saber do sujei-

to. Assim, é pertinente refletir sobre a formação dos pesquisadores em Educação na

medida em que se implementa uma mobilização para atender as demandas da CA-

PES que secundarizam ações importantes como: revisão e discussão do projeto do

curso; revisão das ementas dos componentes curriculares do curso; revisão de leitu-

ras e práticas docentes e discentes. Esse último aspecto aponta para o professor e

estudante como investigadores, refletindo sobre a sua própria função.

Ainda sobre a formação do pesquisador em educação, observo que a discus-

são metodológica é um tanto nebulosa, pois as metodologias que se legitimaram no

campo da pesquisa em educação, muitas vezes, são vistas como um universo in-

contestável. Durante o percurso formativo, não é comum fóruns que se disponham a

debater essas metodologias, muito menos o que as fundamenta. Tal realidade contri-

bui para o empobrecimento das práticas investigativas e para a proliferação de ma-

nuais de pesquisa, que apresentam um receituário de técnicas sem uma discussão

dos fundamentos epistemológicos e filosóficos a que estão filiadas. É fundamental

lançar mão para uma perspectiva da pesquisa enquanto uma construção artística,

um processo criativo onde a relação conhecimento, sujeito e objeto de pesquisa se

dão de modo singular e inesgotável.  Coloca-se a necessidade de uma discussão

mais aprofundada sobre a relação saber, conhecimento e verdade, dado que em

educação, “saber” é restrito ao conhecimento decorrente de práticas sociais e cotidi-

anas. Mas, esta abordagem desconsidera o papel da subjetividade nestas relações

e nestes diferentes processos, o que seria fundamental às práticas educacionais, so-

bretudo, à pesquisa educacional, porque lhe é inerente a subjetividade do sujeito do

ato educacional.

No  estudo  epistemológico  realizado,  partir  da  análise  crítica  do

PPGEduC/UNEB, com base nos documentos divulgados pela Coordenação de Aper-

feiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), bem como dos arquivos do pró-

prio Programa, teve como foco sua base epistemológica contida em seu Projeto, que

é a relação educação e contemporaneidade. No período de 2001 a 2012, pude ob-

servar uma concepção de Educação centrada gestão social; a Educação é mobiliza-

dora de novas atitudes que favorecem mudanças sociais com maior efeito coletivo e
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busca pela cidadania; a Educação, sendo entendida como um processo formativo,

marcado apenas pelo seu início, considerando a condição de inacabamento dos su-

jeitos. Desse modo, a concepção de educação apresentada pelo Programa ao longo

dos anos apresenta um caráter mais amplo na medida em que considera como lo-

cus educativo os espaços que estão para além das instituições formais; articula ca-

tegorias como ciência, tecnologia e cultura, para a realização de uma prática, que

permita a emancipação e a luta contra as desigualdades sociais.

Ao analisar a concepção de educação contida no projeto do PPGEduC dei um

importante passo para a discussão da relação que existe entre Epistemologia e Edu-

cação. Ao pensar a educação, é fundamental ter claro que tipo de relação é concebi -

do entre homem, mundo e conhecimento. Entendo que o termo Epistemologia fun-

da-se num estudo sobre o conhecimento e tem por objetivo analisar os pressupostos

e os fundamentos do conhecimento científico. Nessa caminhada epistemológica, to-

mei como base para a discussão o Círculo de Viena (1927), Popper (1959), Piaget

(1975), Kuhn (1962), Escola de Frankfurt (1924), Santos (1988) e Lima Jr. (2012b).

Tais estudos apontaram para a necessidade de uma discussão crítica sobre a ciên-

cia. 

Ao compreender a relação entre educação e epistemologia, deslocando tal re-

flexão para os Programas de Pós-Graduação em Educação, foi identificado durante

a década de 1970, o predomínio da influência das tendências baseadas nas concep-

ções positivistas de ciência. Como alternativas a essa relativa exclusividade, apre-

sentaram-se novas tendências epistemológicas. Então, a rigor, é possível constatar

que não se pode falar em uma única Epistemologia, mas sim, em epistemologias.

Assim, faz sentido pensar a Educação estabelecendo nexos com o universo

epistemológico, ao tempo em que tal relação possibilita uma leitura crítica do percur-

so construído por esse campo, além de permitir refletir sobre sua evolução. A rela-

ção entre Educação e epistemologia possibilita, ainda, entender qual ou quais con-

cepções de conhecimento permeiam o processo de ensinar e aprender, bem como

em que valores é pautada a formação humana. Nesse sentido, o processo formativo

do pesquisador em educação é aqui entendido como inconcluso e permanente, o

que remete a uma concepção de Educação aberta, fluida e plural, a permitir a cons-

trução de conhecimentos, o acionamento dos saberes e o entrelaçamento de am-

bos. 

Foi entendido nessa tese que, no momento em que o Programa de Pós-Gra-
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duação é visto como espaço de formação e produção de conhecimento, é funda-

mental o fomento de espaços para uma discussão crítica sobre as teorias do conhe-

cimento, para que os discentes pesquisadores em formação tenham clareza ao op-

tar sobre as perspectivas que decidirão utilizar em suas pesquisas. O PPGEduC, ao

ser denominado como Programa de Pós-Graduação em Educação e Contempora-

neidade, estabeleceu como seu foco a relação entre Educação e Contemporaneida-

de, no intuito de garantir uma formação plural, com maior amplitude e que possibili-

tasse um avanço para além da concepção positivista da Ciência Moderna. 

Aqui, a contemporaneidade é entendida como um estado de permanente mu-

dança, provocado pelos processos sociais, sua complexidade, incompletude e inces-

sante crise. Entendo que “Contemporaneidade” não pode se resumir a um conceito,

pois não se trata de um ciclo, de um processo com início, meio e fim; escapa à lógi-

ca da cronologia. O contemporâneo é da ordem da realidade e, como tal, renova-se

constantemente. Assim, a contemporaneidade advém de uma crise constante da ló-

gica científica moderna. Busquei em Lyotard (2002) embasamento para essa discus-

são quando aponta para a  deslegitimação das grandes metanarrativas, ao afirmar

que essas perderam sua credibilidade como verdades. Essa fissura coloca o discur-

so científico como mais uma possibilidade de jogos de linguagem, entre outras; con-

tudo, sem a legitimidade concedida a ele, como enunciador exclusivo de uma verda-

de. A legitimidade se afasta do horizonte do consenso e desenha uma sensação de

crise. Essa crise toma espaço na relação entre Educação e Contemporaneidade na

medida em que é observada a impossibilidade de lidar com uma única forma de pen-

samento. 

Durante a trajetória desta pesquisa, trilhei caminhos que possibilitaram res-

ponder à questão inicial da pesquisa; entretanto, tenho ciência de que não será a

partir dessa tese que a realidade da formação de pesquisadores do PPGEduC será

modificada. No estudo em questão, consegui identificar a concepção e a importância

da discussão epistemológica na formação do pesquisador em educação através da

analise documental, bem como da minha observação enquanto discente pesquisa-

dora. Pude, ainda, observar e compreender que a fragilidade dessa formação está

intimamente relacionada com aspectos políticos, sociais e econômicos. É preciso re-

pensar as bases do programa, convocando todos os docentes para uma discussão e

colocar em pauta a sua atual condição, bem como se os pesquisadores ali formados

tiveram oportunidades reais de construírem uma base epistemológica que colabo-
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rasse com a construção de suas pesquisas e o fizesse pensar em sua verdadeira

função social.

Sendo assim, vejo a pertinência da discussão epistemológica na formação do

pesquisador em educação na medida em que essa favorece uma reflexão crítica di-

ante do que fundamenta as lógicas e decisões científicas e políticas no interior do

programa, em sua própria formação e no mundo. Posso dizer que o planejar e repla-

nejar perpassa pela pesquisa, também pela pesquisa da própria prática pedagógica,

pois na proporção que os docentes se comprometem em repensar o programa, se-

rão levados a repensarem os seus trabalhos como professores, orientadores e pes-

quisadores.

Desta tese, derivam-se consequências que serão tomadas como indicadores

ou contribuições para a discussão epistemológica na formação do pesquisador do

Programa de pós-graduação em Educação e Contemporaneidade. Os indicadores

e/ou consequências, são:

1.  Epistemológico:  Nesse  indicador,  trago  a  importância  da  discussão

epistemológica na formação do pesquisador em educação, abordado nas reflexões

acerca  do  Projeto  curricular  do  Curso  de  pós-graduação  do Programa  de  pós-

graduação  em  Educação  e  Contemporaneidade  da  Universidade  do  Estado  da

Bahia conforme  a  literatura  investigada.  Observei  que  corresponde  ao  Sujeito

Epistêmico da Ciência  ou  da Racionalidade Científica,  que “não busca validar  o

saber ontológico, ou seja, o modo de ser de cada discente que adentra ao programa;

esse modo o torna capaz de ser autônomo e, consequentemente, de alterar e recriar

ou dinamizar qualquer processo humano e social ao considerar a subjetividade de

modo sine qua non”  (LIMA JR.,  2012b; LIMA JR.;  ANDRADE, 2012),  pois  o que

observei na minha trajetória acadêmica de discente pesquisadora foi de um sujeito

sem subjetividade.  Assim,  nessa  tese,  sugiro  a  necessidade  de  rever  as  bases

teóricas/epistemológicas  do  Curso  para  uma  melhor  compreensão  e  derivações

possíveis de outra perspectiva no que tange também ao fazer pedagógico, docente

e educacional,  uma vez que não podem ser  restringidos a identidades rígidas e

formais, construídas e propostas exclusivamente por especialistas ligados a áreas

hegemônicas do conhecimento, a exemplo da CAPES e outras agências de fomento

a Pós-Graduação.

Sendo  assim,  convém  acrescentar  que  as  tendências  e  implicações

epistemológicas, no período em que tal programa foi criado, persistem. Registro um
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passo importante no ano de 2005,  porém, até a presente data,  não passou por

nenhuma  alteração  conforme  dito  no  corpo  desse  texto,  deixando  lacunas  na

formação do pesquisador. Convém ainda acrescentar que, ao traçar esse indicador,

apresento contribuições no sentido de observar/repensar qual o viés epistemológico

dos  contextos  mais  específicos,  relacionados,  por  exemplo,  à  estrutura

organizacional  do  Programa,  que  é  constituído  por  um  corpo  docente  com

características  de  formação  específicas  e  por  decisões,  normas  internas,

administrativas e políticas.

2.  Pedagógico:  Acredito que  ninguém  pode  se  tornar  pesquisador  sem

compreender a dimensão desse processo; por isso sugiro a necessidade de rever

o  projeto,  fazer  adaptações,  convocar  a  comunidade  de  docentes  e

representantes discentes a fim de que procedam a análise, a articulação entre as

políticas de Pesquisa e Pós-graduação a criação e desenvolvimento do PPGEduC.

Essas dimensões têm um sentido filosófico, sociológico, político, os quais precisam

conhecer, aprender a avaliar e decidir que tipo de postura devem apresentar em

relação a cada uma, bem como analisar as implicações epistemológicas contidas

nas  abordagens  metodológicas  adotadas  especificamente  no  que  se  refere;  as

formas  de  tratamento  do  objeto;  as  concepções  de  ciência,  homem,  história,

realidade,  educação  e  as  influências  desse  processo  nas  características  e

tendências.

Considero de fundamental importância compreender que esses aspectos da

prática pedagógica não têm um sentido neutro. Faz-se necessário perguntar: Que

concepção de ensino, de planejamento, de metodologia, qual a teoria, a abordagem

teórica  que  irão  embasar  as  práticas  enquanto  profissional  que  atua  na  pós-

graduação?  É  de  extrema  importância.  Durante  a  trajetória  desta  pesquisa,

enquanto discente pesquisadora trilhei  caminhos que me possibilitaram fazer tais

indicações  e  indagações.  Importa,  ainda,  ressaltar  que  a  transformação  dessas

práticas  pressupõe,  necessariamente,  a  compreensão  entre  o  grupo  que  dela

compartilha e o contexto histórico, social, político, profissional (que muitas vezes se

quer modificar, mas, conscientemente ou não, contribui-se para reproduzi-lo) e as

experiências  pessoais;  e,  da  necessidade  de  implementação  de  mudanças  na

prática  quotidiana,  coletivamente  definida.  Em síntese,  na  maioria  das  vezes,  o

curso não fala a mesma língua dos seus participantes. Sugiro que se procedam tais

mudanças; pois se assim não for, o produto desse diálogo entre mudos e surdos se
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constitui em mecanismos de seleção e exclusão e diríamos até de uma formação

não  possibilita  crescimento,  mudanças  ao  pesquisador,  mas  a  sua

descaracterização. 

Todavia  não  estou  afirmando  que  o  programa investigado  por  mim esteja

distante de oferecer uma formação de qualidade; acrescento que a criação desse

programa atende a uma necessidade de formação em nível stricto senso àqueles

que a ele adentram. Em que pese todo o compromisso do programa com a formação

do pesquisador, continuo acreditando, sem desmerecê-lo, em seus objetivos e seus

efeitos, contudo acrescento que a transformação só é possível através do melhor

exercício de uma prática pedagógica com maior profundidade no que se refere à

produção  científica.  Entendo  que  este  Programa  precisa  admitir  a  pluralidade

epistemológica  e  a  diversidade  na  forma  de  ver  e  trabalhar  a  problemática  da

pesquisa em educação e estimular a crítica, o questionamento e o debate sobre a

produção científica.

3. Avaliação: O terceiro indicador que apresento nessa pesquisa diz respeito

à necessidade do programa autoavaliar-se, levando em conta as características do

contexto  em  que  ele  está  inserido  para  detectar  as  lacunas  e  não  ser  tão

dependente da CAPES ao tempo em que, através dessa avaliação, tecer críticas ao

modelo hegemônico; de avaliações a respeito do que vem sendo desenvolvido, em

termos de pesquisa científica em educação; uma vez que este se concretiza espaço

privilegiado  para  pesquisa  científica.  Nos  moldes  vigentes,  não  há  suficiente

flexibilidade para  assimilação das diferenças,  tanto  no  Comitê  Técnico  Científico

(CTC) da CAPES, quanto dentro dos próprios Comitês de Área, o que impede que

se  avalie  de  forma  mais  coerente  as  finalidades  do  referido  Programa.  O  que

proponho é uma avaliação que veja o programa em si,  pois o atual processo de

avaliação  é  prioritariamente  quantitativo.  Convém  assinalar  que  o  modelo  de

avaliação  inicialmente  utilizado  pela  CAPES  nasceu  homogêneo  baseado

quantitativismo e produtividade.

Reconheço a complexidade e a magnitude da tarefa de avaliar um curso de

pós-graduação,  a  relevância  do  uso  de  indicadores,  a  inevitabilidade  das

comparações, os objetivos que norteiam o processo de avaliação e a seriedade com

que  vem  sendo  conduzido.  Entretanto  percebo  que  o  desenho  do  modelo  de

avaliação empregado reflete opções políticas,  logísticas,  e outras.  Mesmo assim,

considero que este modelo de avaliação, ao se valer de informações traduzidas em
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parâmetros  quantitativos,  talvez  não  permita  comparações  qualitativas  entre  os

diversos cenários da pós-graduação nem detecta as peculiaridades e orientações

específicas  do  Programa  em  questão.  Parece-me  que  a  análise  qualitativa  do

conjunto  de  indicadores  do  Programa  é  indispensável  e  deve  ser  submetida  à

apreciação dos participantes (docentes, discentes e técnicos) da pós-graduação ao

tempo em que devem se apoiar na leitura diferenciada que conseguem realizar a

partir  da  vivência  dos  processos  pedagógicos  e  administrativos,  sugiro  maior

abertura no sentido de aspectos qualitativos. Principalmente em um cenário em que

a forma de planejar e materializar formação do pesquisador está sendo diversificada,

para não ser indiferente aos diferentes percursos de aprendizagem dos mesmos, a

forma  de  avaliar  também  precisa  ser  repensada.  Em  outras  palavras,  a

ressignificação e o entendimento do que seja avaliação são necessários para que se

produzam práticas avaliativas mais críticas e emancipatórias no seio do Programa

Os  estudos  sobre  os  impactos  dessa  produção,  considerando  a  influência  do

sistema de pós-graduação.

Concluo dizendo que a avaliação,  unicamente como “medida”,  é ranço do

positivismo, mais oculta e mistifica do que mostra, ou aponta aquilo que deve ser

retomado, ser trabalhado novamente e de outra forma, o que é imprescindível que

pesquisador em formação enquanto discente conheça.  Nesse sentido não posso

deixar  passar  a  largo  os  instrumentos  utilizados  para  avaliar  o  Programa  e  os

discentes pesquisadores que fundamentam este processo decisório e necessitam de

questionamentos,  não  só  quanto  à  sua  elaboração,  mas  quanto  à  coerência  e

adequabilidade com o que foi trabalhado e o modo com que o que vai ser avaliado

foi trabalhado.

Diante do exposto, retomo o título dessa tese:  Pós-Graduação e Pesquisa

em Educação: contribuições epistemológicas a partir do Estudo de Caso do

Programa Educação e Contemporaneidade (PPGEduC) e afirmo: foi  de funda-

mental importância compreender que as questões aqui levantadas, as reflexões teó-

ricas não têm um sentido neutro. Todas elas têm um sentido filosófico, sociológico,

político, os quais o pesquisador precisa conhecer, aprender a avaliar e decidir que

tipo de postura apresenta em relação a cada um. As fontes bibliográficas utilizadas

nesta pesquisa foram: periódicos científicos; livros; trabalhos publicados em anais de

congressos e outras, que se referiram às principais abordagens metodológicas e

epistemológicas  aplicadas  às  pesquisas  educacionais  brasileiras,  às  políticas  de
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pesquisa e pós-graduação, no Brasil e ao processo de criação e desenvolvimento do

PPGeduc-UNEB. Acrescento a essas sessões de orientação no percurso dos meus

estudos de doutoramento. As fontes documentais do estudo compreenderam docu-

mentos que se referiram à Pós-Graduação brasileira e ao Programa estudado, bem

como os conflitos entre os paradigmas, a partir do debate epistemológico ao longo

das ultimas décadas, e os instigantes debates promovidos por eles se configuram

em motivos de preocupação constante nessa tese, marcada pela presença de novos

temas, os quais têm ganhado espaço no debate epistemológico. 

Contudo entendo que ainda é incipiente o interesse dos pesquisadores com

vistas à identificação de fluxos de concepções, escolas de pensamento, matrizes te-

óricas predominantes e os possíveis desdobramentos de produções na formação do

pesquisador em educação, no sentido de dar continuidade às discussões acerca de

problemáticas levantadas como também, o incentivo à iniciação científica e a forma-

ção dos grupos de pesquisa.

Dessa maneira, tenho como pressuposto uma práxis pedagógica e a humilda-

de de saber que somos seres inacabados e incompletos, e nesse processo a pes-

quisa insere-se. Não pretendo responder a todas as questões advindas do Programa

pesquisado nem acredito que os indicadores aqui apresentados servirão como pana-

ceia para os furos aqui detectados. Freire (2011, p. 35-36) explica que “não podemos

nos colocar na posição do ser superior que ensina um grupo de ignorantes, mas sim

na posição humilde daqueles que comunicam um saber relativo a outros que possu-

em outro saber relativo”. É assim que me coloco como uma pesquisadora inquieta

com as questões da formação. Questões essas que acompanham o meu percurso

formativo desde a graduação e que perseguirei na minha caminhada de pesquisado-

ra, pois compreendo que a formação do pesquisador deve ser implicada também a

partir de uma práxis curricular com base no projeto político, reflexão sobre os conte-

údos estudados, conhecimento de si e do mundo envolvidos com as questões edu-

cacionais.

Finalizando essa tese, ainda que de maneira inconclusa, pois nada está pron-

to, tudo está em constante devir, bem como o debate epistemológico acerca da cien-

tificidade do conhecimento praticado no campo educacional está longe de terminar,

levando em consideração a pesquisa como um lugar de incerteza. Convém me per-

guntar: Qual a importância dessa pesquisa para minha formação profissional e auto-

formação?  Desvelei  equívocos?  Contribuí  para  possíveis  modificações  no
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PPgeduc /UNEB? Suscitei uma maneira diferente de ver e pensar Formação do Pes-

quisador?

Creio que, na medida em que me propus a pensar a respeito do Programa,

pude, sim, trazer contribuições para seu modo de acontecer, e entendo que essa in-

vestigação aponta para a sua função social, pois, ainda que nada seja feito/ modifi-

cado, existem aqui registros de uma necessidade urgente de mobilização e mudan-

ças. Assim percebo que meu papel como pesquisadora está para além de um diplo-

ma. Além disso, explicito e defendo uma formação do pesquisador em educação, ba-

silada no aprofundamento epistemológico que, a meu ver, oportuniza a crítica e a re-

flexão frente à realidade.
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