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RESUMO:  

Este artigo objetiva apresentar a síntese do projeto de pesquisa de mestrado em 
educação, intitulado Epistemologia da Educação: a produção do conhecimento a partir 
do npged/ufs 2009/2011, como proposta de objetivação dos estudos apropriados na 
disciplina “Pesquisa em Educação”. Apresenta em sua introdução a síntese do projeto, 
em seguida uma contextualização epistemológica a partir do materialismo histórico 
dialético, e metodológica, expondo o método de investigação e exposição, e por fim o 
esquema paradigmático, como técnica instrumental operacional de análise dos relatórios 
de pesquisa. Segundo Gamboa (2008), o “Esquema Paradigmático” como é 
denominado, supõe o conceito de paradigma, entendendo este como uma produção 
lógica reconstituída. 
 
Palavras-Chave: epistemologia, produção do conhecimento, esquema paradigmático. 

 

ABSTRACT  
This article presents a synthesis of the research project's degree in education, called 
epistemology of Education: the production of knowledge from npged / ufs 2009/2011, 
as proposed objectification of appropriate studies in the discipline "Research in 
Education." Presents in his introduction to synthesis of the project, then an 
epistemological context from the historical and dialectical materialism, and 
methodological setting out the method of investigation and exposure, and finally the 
paradigmatic scheme, operating as instrumental technique of analysis of research 
reports. According to Gamboa (2008), "Scheme paradigmatic" as it is called, involves 
the concept of paradigm, understanding this as a production logic reconstituted. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho traz como temática “Epistemologia da Educação: a 

produção do conhecimento a partir do NPGED/UFS 2009/2011”. A pesquisa em 

referência originou-se a partir do projeto intitulado Epistemologia da Educação 

Física- EPISTEF: a produção científica na Educação Física nos estados do 

Nordeste. Está inserida na pesquisa matricial do grupo LEPEL(Linha de Estudos e 

Pesquisa em Educação Física & Esporte e Lazer) UFBA/UFAL que integra estudos 

sobre as problemáticas significativas da produção do conhecimento na Educação 

Física. Destarte, este projeto encontra-se vinculado a linha de pesquisa, Formação 

de Professores e suas problemáticas significativas articulado ao Grupo de Estudos 

e Pesquisas em Educação Física, Esporte e Lazer, GEPEL/UFS, filiado ao projeto 

de Pesquisa matricial Formação de Professores: problemáticas significativas do 

trabalho pedagógico. 

É importante destacar que o projeto começou a ser desenvolvido por ocasião do 

convênio entre as Universidades Federais da Bahia e Alagoas, entre os anos de 2003 e 

2005 e teve como objetivo inicial, a realização a um balanço crítico da produção de 

mestres e doutores que atuam nos Estados de Alagoas Bahia, Pernambuco e Sergipe, 

visando identificar tendências, perspectivas e desafios para a consolidação da produção 

científica na Educação Física no nordeste. Tal balanço foi orientado pela seguinte 

questão geral: Quais as características das dissertações e teses dos pesquisadores que 

atuam na área da Educação Física nos Estados de Alagoas, Bahia, Pernambuco e 

Sergipe no período de 1982- 2004, identificando as problemáticas abordadas, as formas 

de tratamento teórico- metodológicas, as tendências epistemológicas, as propostas 

pedagógicas, sociais e políticas desenvolvidas, os compromissos com a problemática 

regional e as principais contribuições na compreensão da problemática da Educação 

Física nesses Estados. 

Portanto, seguindo a lógica do projeto EPISTEF: Epistemologia da Educação 

Física foi estruturado este projeto, denominado “Epistemologia da Educação: a 

produção do conhecimento a partir do npged/ufs 2009/2011, tendo inicialmente 
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como propositura, identificar as tendências epistemológicas que balizam os relatórios de 

pesquisa dos mestres do NPGED/UFS no período de 2009/2011. Justifica-se este 

recorte temporal devido à mudança de linha de pesquisa de Novas Tecnologias 

Educação e Trabalho para Formação de Educadores: Saberes e competências. No que  

se refere a questão da Formação de Educadores cabe destacar segundo Taffarel, (1993)  

que não se pode deixar de considerar o processo de formação de profissionais, sem levar 

em conta o trabalho e suas relações com a educação na sociedade em geral, e com o 

processo de trabalho pedagógico na escola e na sala de aula. 

Nesse sentido, indubitavelmente acredita-se que realizar um processo de 

investigação científica na área da educação e em particular na linha de formação de 

educadores é analisar dados que comprove o grau de eficácia da investigação em 

educação, sua utilidade, sua correspondência com as necessidades reais, a conveniência 

ou não de determinar prioridades de estudo, é acima de tudo, detectar se as 

investigações estão orientadas na direção da conservação do status quo ou em direção 

das mudanças das atuais estruturas da sociedade a partir das tendências teórico-

metodológicas contempladas nas dissertações. (GAMBOA, 2007 p.23). 

Segundo Gamboa (2008) a primeira fase de um projeto deverá ser a construção 

de uma pergunta. Esta pergunta poderá se originar perante o mistério, a curiosidade, a 

indagação, a suspeita, a dúvida com relação ao objeto. 

Partindo desse pressuposto articulou-se uma pergunta que tenciona investigar 

quais são as abordagens teórico-metodológicas que subjazem da produção do 

conhecimento dos relatórios de pesquisa construídos na linha de pesquisa Formação de 

Professores: saberes e competências do NPGED/UFS? 

Todavia para atender a propositura do projeto estruturou-se o objetivo geral que 

busca analisar a partir do esquema paradigmático, as abordagens teórico-metodológicas 

presentes nos relatórios de pesquisa dos mestres do NPGED/UFS, no período de 

2009/2011. 

Para a materialização do objetivo geral foram elaborados os seguintes objetivos 

específicos: 

1-Analisar o desenvolvimento histórico das tendências epistemológicas no 

âmbito da educação. 

2- Relacionar a produção científica com o modo de produção capitalista. 
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3-Analisar a produção do conhecimento da pós – graduação NPGED/UFS, a 

partir do eixo matricial a formação de professores. 

Como hipótese de investigação, este estudo aponta para uma realidade em que as 

dissertações do núcleo de pós-graduação da Universidade Federal de Sergipe no 

período de 2009 a 2011 apresentam em sua maioria, uma tendência, fundamentada na 

teoria crítico-dialética, abordagem esta, que indica uma perspectiva de transformação 

da sociedade buscando conhecer a realidade concreta no seu dinamismo e nas inter-

relações.  

Cabe dizer, tomando como referência os estudos de Marx, no “Método da 

Economia Política”(1983), que a dialética se apresenta como processo da construção 

do concreto do pensamento a partir do concreto real. 

 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO EPISTEMOLOGICA 

 

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 métodos 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; nesse sentido, é um estudo fundamentalmente a 
posterior.(GAMBOA, 2008, P.27). 

 
 

Portanto diante desta premissa faz-se necessário explicitar sobre o materialismo 

histórico dialético, base teórica-metodológica na qual se encontra fundamentado este 

projeto. 

A concepção materialista, segundo Frigotto, (1999) funda-se no imperativo do 

modo humano de produção social da existência. 

 
 
[...] O primeiro pressuposto de toda a história humana é naturalmente 
a existência de indivíduos humanos vivos. O primeiro fato a constatar 
é pois, a organização corporal destes indivíduos e, por meio disto, sua 
relação dada com o resto da natureza. Pode-se distinguir os homens 
dos animais pela consciência, pela religião, ou por tudo que se queira. 
Mas eles próprios começam a se diferenciar dos animais tão logo 
começam a produzir seus meios de vida; passo esse que é 
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condicionado por sua organização corporal. (MARX & ENGELS, 
1986). 

 

 

Após examinar as diferentes formas de divisão de trabalho nas sociedades 

tribais, antiga e feudal, Marx completa esta concepção sinalizando: 

 
[...] O fato, portanto, é o seguinte: indivíduos determinados, que como 
produtores atuam de modo também determinado, estabelecem entre si 
relações sociais e políticas determinadas. A produção de idéias, de 
representações da consciência, está de início, diretamente entrelaçada 
à atividade material e com o intercâmbio material. [...] Os homens são 
os produtores de suas representações, de suas idéias [...] mas os 
homens reais e ativos, tal como se acham condicionados por um 
determinado desenvolvimento de suas forças produtivas e pelo 
intercâmbio que a ele corresponde até chegar às suas formações mais 
amplas. A consciência jamais pôde ser outra do que o ser consciente, e 
o seu dos homens é o seu processo de vida real. (MARX & ENGELS, 
1986). 

 

 

Todavia enquanto as concepções “metafísicas” se fixam no fenômeno no mundo da 

aparência ou na aparência exterior dos fenômenos, na existência positiva, no movimento 

visível, na representação, na falsa consciência, na sistematização doutrinaria das 

representações (ideologia), a concepção materialista histórica, respectivamente, se fixa na 

essência, no mundo real, no conceito, na consciência, na teoria e ciência (KOSIK,1976,P.16) 

Em termos de categorias básicas, a concepção metafísica se funda sob a linearidade 

harmonia, fator, a - historicidade, enquanto o materialismo histórico-dialético funda-se sob as 

categorias totalidade, contradição, mediação, ideologia, práxis... 

O método de análise, na perspectiva materialista histórica, está vinculado a uma 

concepção de realidade, de mundo e de vida no seu conjunto. Constitui-se numa espécie de 

mediação no processo de apreender, revelar e expor a estruturação, o desenvolvimento e 

transformação dos fenômenos sociais. 

Romper com o modo de pensar dominante ou com a ideologia dominante é, pois, 

condição necessária para instaurar-se um método dialético de investigação. Portanto a 

dialética materialista se explicita ao mesmo tempo como uma postura, um método de 

investigação e uma práxis, um movimento de superação e de transformação. Há, pois, um 

tríplice movimento: de crítica, de construção do conhecimento “novo”, e da nova síntese no 

plano do conhecimento e da ação. 
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A dialética como método é um atributo da realidade e não do pensamento. Como 

assinala Kosik, “a dialética trata da coisa em si”. Mas a “coisa em si” não se manifesta 

imediatamente ao homem. Para chegar à sua compreensão é necessário fazer não só um certo 

esforço, mas também um detour. Por esse motivo o pensamento dialético distingue a 

representação do conceito da coisa... (KOSIK, 1976). 

Esse detour implica necessariamente ter como ponto de partida os fatos empíricos que 

nos são dados pela realidade. Implica, em segundo lugar, superar as impressões primeiras, as 

representações fenomenológicas destes fatos empíricos e ascender ao seu âmago, às suas leis 

fundamentais. O ponto de chegada será não mais as representações primeiras do empírico 

ponto de partida, mas o concreto pensado. Essa trajetória demanda do homem, enquanto ser 

cognoscente, um esforço e um trabalho de apropriação, organização e exposição dos fatos.  

Por isso mesmo, “o conhecimento da realidade histórica é um processo de apropriação 

teórica – isto é, de crítica, interpretação e avaliação dos fatos – processo em que a atividade 

do homem, do cientista é condição necessária ao conhecimento objetivo dos fatos (Kosik, 

1976,p.46). 

Não é por acaso o que Marx faz entre método de investigação e de exposição. È na 

investigação que o pesquisador tem de recolher a “matéria” em suas múltiplas dimensões; a 

apreender o específico, o singular, a parte e seus liames imediatos ou mediatos com a 

totalidade mais ampla; as contradições e, em suma, as leis fundamentais que estruturam o 

fenômeno pesquisado. A exposição busca ordenar de forma lógica e coerente a apreensão que 

se fez da realidade estudada. 

 
[...] È sem dúvida necessário distinguir o método de exposição, 
formalmente, do método de pesquisa. A pesquisa tem de captar 
detalhadamente a matéria, analisar as suas várias formas de evolução e 
rastrear sua conexão íntima. Só depois de concluído esse trabalho é 
que se pode expor adequadamente o movimento do real. Caso se 
consiga isso, e espelhada idealmente agora a vida da matéria, talvez 
possa parecer que se esteja tratando de uma construção, a prior 
(MARX, 1983,p.20) 

 

 

É importante não confundir a relação parte-todo e todo-parte com a idéia de um 

método capaz de axaurir todos os infinitos aspectos de uma determinada realidade, 

captar todas as contradições e todas as mediações. Ignora-se o caráter relativo, parcial, 

provisório, de todo conhecimento histórico, e que o conhecimento científico não busca 
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todas as determinações, as leis que estruturam um determinado fenômeno social, senão 

que busca as usas determinações e leis fundamentais. A distinção entre o fundamental e 

o secundário, o necessário e o fortuito é princípio epistemológico sem o qual não é 

possível construir conhecimento científico. 

 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO METODOLÓGICA 

 

 

Durante os últimos vinte anos venho tentando contribuir para superar 
as posturas, muitíssimo freqüentes, de tratar separadamente questões 

epistemológicas e instrumentos operacionais, uma vez que considero 
o conceito de Metodologia de forma abrangente e concomitante: (a) 
como a discussão epistemológica sobre o “caminho do pensamento” 
ou que o tema ou o objeto de investigação requer; b) como a 
apresentação adequada e justificada dos métodos, das técnicas e dos 

instrumentos operativos que devem ser utilizados para as buscas 
relativas as indagações da investigação; (c) e como o que denominei “ 
criatividade do pesquisador”, ou seja, a sua marca pessoal e específica 
na forma de articular teoria, métodos, achados experimentais, 
observacionais ou de qualquer outro tipo específico de resposta às 
indagações científicas.(MINAYO, 2010, p. 44) 

 
 

Diante do exposto esta pesquisa se apropriará do esquema paradigmático como 

técnica e instrumento operativo para responder as questões proposta neste estudo. De 

acordo com Gamboa (2008) o “Esquema Paradigmático” como é denominado, supõe o 

conceito de paradigma, entendendo este como uma lógica reconstituída ou maneira de 

organizar os diversos recursos utilizados no ato da produção de conhecimentos. Por isso 

considera-se que a unidade básica da análise paradigmática corresponde à lógica de um 

processo de produção de conhecimentos presente em todo processo de investigação 

científica. 

Concomitantemente no primeiro momento da pesquisa, será realizada a coleta de 

dados a partir do site do NPGED, referente aos mestrandos registrados neste, através 

das suas dissertações, e em seguida verificados no cadastro nacional de grupos de 

pesquisa e de currículos de pesquisadores (Plataforma Lattes) do CNPq. Através de 

ofício a coordenação do NPGED pretende-se obter acesso aos relatórios de pesquisa 

com a finalidade de construir um banco de dados e consequentemente analisar e 

caracterizar as pesquisas coletadas utilizando uma ficha para cada obra localizada, de 
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acordo com o roteiro de análise do esquema paradigmático. Isto implica uma leitura a 

partir de perguntas específicas buscando identificar o referencial teórico, a metodologia, 

principalmente na introdução e conclusão. 

Segundo Kosik, por trás das diferentes formas de ver, focalizar e investigar o 

real existe a construção de uma totalidade em que está implícita a noção de realidade. 

 
Precisamente porque a realidade é um todo estruturado que se 
desenvolve e se produz, o conhecimento dos fatos, ou do conjunto de 
acontecimentos da realidade, vem a ser o lugar que ocupam na 
totalidade desta realidade [...] se a realidade – no pensamento dialético 
– é um conhecimento da realidade, consiste não a adição sistemática 
de uns fatos a outros e de uns conceitos a outros senão num processo 
de concretização, que precede do todo às partes e das partes ao todo. 
(KOSIK, 1976, p.42). 
 

 

Nesse processo de correlação, em que os fatos e os conceitos entram em 

movimento recíproco, produz-se a concretização. A concretização se constrói em toda 

pesquisa ou produção do conhecimento e nela se encontram implícito muitos elementos 

articulados que podemos explicar através do “esquema paradigmático.” Estes elementos 

podem ser organizados em diferentes níveis ou grupos de pressupostos. Os mais 

importantes são: 

O primeiro nível, o básico, se refere à lógica reconstituída entre (P) e a resposta 

(R). O ponto de partida de todo processo de pesquisa está na elaboração da pergunta. A 

pergunta (P) se processa a partir do mundo da necessidade que se traduz em indagações 

e questões que se qualificam em perguntas claras, distintas e concretas. 

Na elaboração da resposta (R) se integram diversos níveis de complexidade, que 

assim se identificam: 

a) Nível técnico: refere-se aos instrumentos e passos operacionais com que são 

coletados e sistematizados os registros os documentos e as informações sobre o 

real; b) nível metodológico: refere-se as maneiras como são organizados os 

processos do conhecimento; c) nível teórico: está relacionado aos referenciais 

explicativos ou compreensivos utilizados na abordagem dos fenômenos estudados; 

esse nível se refere, também, ao núcleo conceitual básico utilizado ou 

desenvolvido, aos autores privilegiados, às críticas ou polêmicas com relação a 

outras teorias, aos graus de explicitação e articulação de categorias com correntes e 
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tendências de pensamento ou doutrinas científico-filosóficas e suas relações com 

interesse ou ideologias predominantes; d) pressupostos epistemológicos: refere-se 

às concepções de causalidade, de ciência e critérios de validação dos requisitos da 

prova científica; e) pressupostos gnosiológicos; refere-se às maneiras de abstrair, 

generalizar, conceituar, classificar, formalizar ou, em termos gerais, às maneiras de 

conceber o objeto e de relacioná-lo com o sujeito no processo cognitivo; f) 

pressupostos ontológicos: fazem referência a categorias gerais que abrangem, 

dentre outras, as concepções de homem, de sociedade, de história e de realidade ( 

espaço, tempo e movimento), isto é, categorias que exprimem a cosmovisão que o 

pesquisador, o grupo de pesquisa ou comunidade científica tecem no momento de 

realizar o processo de formular perguntas e procurar respostas para os problemas ou 

fenômenos menos abordados. 

 

O “esquema paradigmático”, que será apresentado a seguir, permite explicar os 

elementos anteriormente indicados e revelar (processo interpretativo) os pressupostos da 

prática investigativa expressos nos relatórios de pesquisa, nas teses ou trabalhos científicos. 

 
ESQUEMA PARADIGMÁTICO 
A LÓGICA RECONSTITUÍDA 

Relação dialética entre Pergunta (P) e Resposta (R) 

P<>R 

1-A CONSTRUÇÃO DA PERGUNTA 

Mundo da Necessidade>Problema>Indagações múltiplas>Quadro de Questões>Pergunta 

2-Construção da Resposta 

Nível Técnico: fontes e técnicas de coleta, organização sistematização e tratamento de dados      
e informações 

 

Nível metodológico: abordagem e processos da pesquisa: formas de aproximação ao 
objeto(delimitação do todo sua relação com as partes, (des)consideração dos contextos. 

 

Nível teórico:fenômenos privilegiados, núcleo conceitual básico, autores e clássicos cultivados 
pretensões críticas tipo de mudança proposta. 

 

Nível Epistemológico: Concepção de causalidade , de validação da prova científica e de 
ciência (Critérios de cientificidade) 

 

Pressupostos Gnosiológicos: maneiras de abstrair, generalizar, conceituar,classificar, ou 
maneiras de relacionar o sujeito e o objeto. Critérios de Construção do Objeto Científico. 

 

Pressupostos Ontológicos: Concepção de homem, de educação e sociedade, concepções de 
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realidade ( Concepções de espaço, tempo e movimento) 

COSMOVISÃO 
Fonte: SÁNCHEZ GAMBOA, S. Epistemologia da Pesquisa em Educação. Campinas, UNICAMP, 
FE. Tese de Doutorado 1987, Ed.Práxis, 1996. 

 

 

Portanto, o esquema paradigmático busca recuperar a lógica essencial da 

pesquisa científica: a relação básica entre uma pergunta (P) e uma resposta (R). 

Concluída a pesquisa e apresentada em forma de relatório, monografia de 

iniciação científica, dissertação ou tese e tida como obra científica, essa poderá ser 

submetida a uma análise epistemológica. 

Nesse caso, a recuperação da sua estrutura (lógica reconstituída) supõe que tal 

produção, caracterizada como pesquisa científica, deverá desenvolver a lógica entre a 

pergunta que sintetiza suas indagações e questões sobre o problema abordado e as 

resposta. 
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CONCLUSÕES 

 

 

Diante do exposto conclui-se que método de análise, na perspectiva materialista 

histórica, está vinculado a uma concepção de realidade, de mundo e de vida no seu conjunto. 

Constitui-se numa espécie de mediação no processo de apreender, revelar e expor a 

estruturação, o desenvolvimento e transformação dos fenômenos sociais. E que romper com o 

modo de pensar dominante ou com a ideologia dominante é, pois, condição necessária para 

instaurar-se um método dialético de investigação. Portanto a dialética materialista se explicita 

ao mesmo tempo como uma postura, um método de investigação e uma práxis, um 

movimento de superação e de transformação. Há, pois, um tríplice movimento: de crítica, de 

construção do conhecimento “novo”, e da nova síntese no plano do conhecimento e da ação. 

O esquema paradigmático busca recuperar a lógica essencial da pesquisa científica 

através da relação básica entre uma pergunta (P) e uma (R) recuperando a estrutura lógica 

supondo que a produção caracterizada como pesquisa científica, deverá desenvolver a lógica 

entre a pergunta que sintetiza sua indagação e questões sobre o problema abordado.  

Portanto o Esquema Paradigmático é um importante instrumento técnico operacional 

que nos permite verificar as teorias que subjazem as pesquisas científicas. Visto que, toda 

pesquisa privilegia certas teorias, pois sabe-se que diferentes construções intelectuais têm 

surgido e de diferentes maneiras, muitas delas são privilegiadas e se impõem como 

constitutivos de paradigmas, amplamente aceitos pela comunidade científica. Pois, cada 

enfoque metodológico dá privilégio a certas teorias com as quais se integra como partes 

constitutivas de uma mesma lógica ou maneira de pensar sobre um determinado fenômeno. 

(GAMBOA, 2008 p. 73).  
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Observa-se também que cada enfoque leva implícita certa forma de ligação entre o 

conhecimento desenvolvido e o interesse, entre o pensamento, suas raízes, suas origens e 

motivações. 
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