
A EDUCAÇÃO E O COLAPSO DOS PARADIGMAS NO CAMPO METODOLÓGICO: UM RELATO DE
EXERIÊNCIA.

GT22 - Educação e pesquisa em espaços não formais.

Jose Carlos Santos[1]

Doutorando em educação pela PUCRS/UNIT

carlosako@gmail.com

Resumo:

Este texto faz parte de um estudo em desenvolvimento, para doutoramento em educação, trata do paradigma
cientifico e a escolha do método de pesquisa e metodologias empregadas durante o estudo. Especificamente
discorre sobre a definição primária do método e suas possíveis mudanças que podem ocorrer durante o
desenrolar do processo, conforme a necessidade se apresente engendrada pela pesquisa.
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Abstract:

This text is part of a study in development for a doctorate in education, is the scientific paradigm and the
choice of research method and methodology employed during the study. Specifically discusses the primary
definition of the method and possible changes that may occur during the course of the proceedings, as
needed if engendered by the present research.

Introdução:

O texto em questão apresenta uma experiência envolvendo a metodologia de pesquisa num estudo para
doutoramento que tem como objeto de pesquisa o Projeto Minerva. No nosso caso procuramos referenciar
esta experiência, amparado nas teorias de Brandão (1996); Yin (2010); Ventura (2002); Nagle (1984),
Ginzburg (2013), além de outros autores, para discorrer acerca da escolha metodológica nas pesquisas
científicas. Os momentos de ruptura assinalam a necessidade de uma visão de totalidade nas relações sociais,
políticas e culturais, por meio da análise crítica dos componentes científico e tecnológico em função de um
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novo redirecionamento na desconstrução do conhecimento e sua reconstrução no contexto da modernidade. É
necessário avaliar as transformações contemporâneas para que a Universidade possa se colocar junto às
necessidades concretas da sociedade.

A influência do paradigma científico no método de pesquisa

Poderíamos admitir que o mundo estivesse passando por uma transição paradigmática em virtude de novas
condições da sociedade. No entanto, estas mesmas condições acarretam, ao mesmo tempo, uma mudança de
paradigma epistemológico. Tal paradigma se expressa nas novas formas de pensar e de explicar e, portanto,
as diversas formas de conhecimento têm uma vinculação estreita e específica com as diferentes práticas
sociais. Para se compreender a crise paradigmática no âmbito da universidade, primeiramente temos que
considerar que a universidade se fundamenta, historicamente, no paradigma societal e epistemológico da
modernidade ocidental. A cultura ocidental se sustenta na Razão Moderna, que postula a promessa liberal de
promover a articulação da racionalidade e da subjetividade, entendidos nos aspectos técnicos, instrumentais,
científicos e éticos, na promoção do bem-estar dos indivíduos.

Contudo não podemos esquecer que cada indivíduo produz seu próprio conhecimento e ao desenvolver uma
pesquisa, imprime nos resultados suas tendências e valores. Uma vez referendado pela academia estes
valores serão estudados por outros indivíduos que influenciarão e serão influenciados por aquele estudo na
aplicação de um novo estudo. A isso damos no nome de produção do conhecimento. No entanto tempos em
tempos o paradigma estabelecido nesta rotina, precisa ser revisto reavaliado, quebrado e reposicionado para
atender a própria evolução científica.

Parafraseando Plastino, (2002) onde afirma que a produção do conhecimento se dá por acumulação, melhor
dizendo, pela aplicação de problemas novos, do paradigma em voga. Entretanto, é preciso que tenhamos
clareza de que não é suficiente falar da crise dos paradigmas, mas também do seu conceito, dado o conflito
deste, intervir, quando o conjunto de conceitos e técnicas que o constituem malograr-se reiteradamente na
solução de questões de seu próprio domínio de pertinência.

Na filosofia de Platão o termo paradigma evoca o conceito de modelo, numa perspectiva inviolável e
eternizada que reúnem as coisas sensíveis. Esta concepção, em Platão, é predominante, todavia, não
caracteriza exclusividade. Assim o próprio termo, pode referenciar uma equivalência de ideia. Entretanto a
etimologia de ideia origina-se num termo em grego e sua representação procede do verbo ver, equivalente à
visão, entretanto não podemos resumir este conceito ao aspecto da visão que alguém tem de algo ou alguma
coisa, mas, sobretudo pelo aspecto oferecido pela coisa vista. Temos então uma dupla significação do termo
onde podemos, ajustando a um aspecto contemporâneo, reorganizar o termo a partir do conceito de Thomas
Kuhn, trazer um conceito novo para o tema, neste caso referenciando, propositalmente através de Plastino
(2002).

Segundo a concepção Kuhniana, a evolução das Ciências se caracteriza por uma
especialização, pela separação crescente das disciplinas científicas e por uma
conduta do científico que o leva a despreocupar-se das questões gerais vinculadas à
significação global de suas pesquisas, limitando-se aos problemas específicos de sua
disciplina.(PLASTINO, 2002 p.31)

Quando um conjunto de conceitos e técnicas já estabelecido não atende suficientemente um método para
desenvolver determinada pesquisa, está na hora recorrer a mais de um método ou mesmo criara métodos
adjacentes quebrando assim aquele paradigma estabelecido, com vistas a atender a uma necessidade de
pesquisa. É importante dizer que embora esse ciclo de quebra de paradigmas aconteça sistematicamente, não
está, este fato, inerente às iniciativas da comunidade científica, mas apesar destas iniciativas. Portanto
conclui-se que este processo se dê à revelia da comunidade científica ditado pela necessidade de estudo.

Para Plastino (2002) “a questão principal da crise do paradigma da ciência moderna é a das relações entre o
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ser e o devir ou, pode-se dizer entre a permanência e a mudança.” Segundo o autor essa é uma questão
clássica na história do conhecimento humano, retomada na modernidade sob a hegemonia do extraordinário
desenvolvimento atingido pela física moderna, constituindo-se um modelo do conhecimento científico.

A cada dia temos mais consciência de que não há verdades absolutas, aliás, inquirir os fatos é uma
prerrogativa das ciências.

Entretanto é preciso registrar que a inclusão do tempo, da história e do sujeito, atores, construtores da
história, não apenas provoca crise dos paradigmas modernos, mas precipita a crise do conceito mesmo de
paradigma. Trata-se de criticar as concepções do real objetivo como dado dos sistemas de determinações de
teorias. A Irrupção do sujeito deriva do novo e ao mesmo tempo da história no tempo clássico e
contemporâneo como elemento de construção do saber.

O objetivo do conhecimento não é descobrir o segredo do mundo numa palavra mestra, mas dialogar com o
mistério do mundo. Olhando por este prisma talvez a angustia da incerteza nos remeta novas probabilidades
e nos proporcione uma energia nova para entender essa busca do paradigma.

Se não soubermos para onde ir poderemos ser devorados pelo impasse da incerteza. Sem o discernimento do
destino não saberemos aonde queremos ir, que caminho escolher, nos fadaremos ao destino Alice, (Lewis
Carroll -1832-1898) quando encontrou o gato de Cheshire e lhe indaga insegura:

— Podia me dizer, por favor, qual é o caminho pra sair daqui?

— Isso depende muito do lugar para onde você quer ir — disse o Gato.

— Não me importa muito onde… — disse Alice.

— Nesse caso não importa por onde você vá — disse o Gato.

— contanto que eu chegue a algum lugar — acrescentou Alice como explicação.

— É claro que isso acontecerá — disse o Gato — desde que você ande durante algum tempo.

Não se trata, entretanto de achar o caminho verdadeiro porque este não existe, mas existe uma infinidade de
caminhos que precisamos trilhar, numa pluralidade onde devemos tomar alguns como norte embora,
desconhecidos.

Contudo, toda escolha apresenta riscos e escolher é sempre um risco. Nada nos assegura o resultado do
caminho escolhido que, só parcialmente, depende de nós.

A opção de escolha não é abstrata, é necessário construí-la, o que exige um investimento pessoal, uma opção
de vida. Nesta construção, nos encontraremos com outros construtores que nos poderão ajudar e nós a eles.
Os projetos de vida demandam sempre desprendimento e investimento significativo. Isto exigirá criatividade
de todos nós. O plural nem sempre é fácil de ser vivido, mas não podemos nos amedrontar perante essa
dificuldade inerente ao saber científico.

E experiência que trago neste estudo é específico e está focada nos estudos da História da Educação.
Contudo, uma crítica comumente feita aos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos na área, é de que estes,
não têm, de maneira geral, refletido os avanços que vêm se dando no campo da pesquisa histórica, nos
últimos anos, a partir, principalmente, do influxo das ideias.

De fato esta especulação não se sustenta. Recentemente a aproximação da História da Educação e algumas
das vertentes da chamada “Nova História” Vem propiciando um diálogo fecundo para o avanço de ambos os
campos, da História e da Educação, particularmente para educação.
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Não obstante a acusação de a educação não acompanha as mudanças na sociedade, devemos ver esta
afirmação com a ressalva que lhe compete. Se estamos falando de formação sistematizada não podemos e
nem devemos colocar o ensino a merecer dos veículos de massa que também se arvoram em educar, contudo
seu foco é o consumo. Então que dimensões interessariam ao historiador da Educação e de que forma essa
crise vem sendo apropriada, particularmente em nosso país, pela área específica da História da Educação?
Este é o eixo em torno do qual procuraremos desenvolver a nossa reflexão que tem ainda um caráter
bastante preliminar e despretensioso no que se refere a uma analise geral do campo. Entretanto neste texto o
foco é o fato de não haver o engessamento da metodologia em detrimento do avanço da pesquisa.

Para Nagle (1984), a chamada “Nova História” tem algumas características importantes a destacar, visando a
essa reflexão.

Em primeiro lugar, uma das características do novo tipo de História que se vem construindo é a ampliação do
seu campo de estudos, até então restrito ao âmbito do sócio-político. O que se propõe é a ampliação do
próprio objeto de estudo da História; que passa a ter uma multiplicidade de objetos, alguns dos quais
totalmente novos.

Uma segunda característica é a desmistificação do fato histórico, que passa a ser percebido como algo que é
construído pelo historiador ao longo do próprio processo de sua pesquisa. Com isso, dá-se a passagem de
uma História meramente factual e descritiva para uma História fundamentalmente interpretativa e o critério
de verdade se desloca do fato para a interpretação.

Essa nova concepção do que seja fazer a História coloca o historiador no seio de uma dupla tensão: entre a
particularização e a totalização, entre a subjetividade e a objetividade. Neste âmbito, aliás, redimensiona-se a
questão do papel da teoria na pesquisa histórica e da própria relação passado/presente, onde o método e a
metodologia devem atender ao proposito do estudo.

Tem-se, cada vez mais firme a compreensão de que o conhecimento histórico se produz no seio desta tensão
entre passado e presente, sujeito e objeto, texto e contexto, documento e monumento.

Assim concordamos com Nagle (1984) em que passamos neste caso, de forma talvez, rápida demais, de uma
História puramente descritiva, calcada na análise da legislação do ensino, para uma História interpretativa,
que se utiliza do referencial marxista, particularmente do gramsciano, muitas vezes de forma mecânica e
reducionista, o que gerou uma série de problemas.

Por um lado, parafraseando Nagle (1984), não se dispõe de um esquema analítico que permita integrar os
aspectos mais gerais e abrangentes da realidade educacional à dimensão especificamente pedagógica. O
esforço comumente empreendido de “contextualização” do educativo resulta, muitas vezes, em mera
justaposição de dados, já que o contexto não é lido a partir da própria realidade educacional. Este aspecto é
importante, pois devemos considerar que mesmo o fato em si é visto sobre a ótica de alguém que ao
descrevê-lo o influencia culturalmente, invariavelmente.

Ao considerarmos apenas o fato, o resultado pode ser uma explicação excessivamente “fácil” dos fenômenos,
com a utilização de categorias mais classificatórias do que analíticas (Brandão, 1996).

Podemos depreender que pesquisa que consideram apenas o fato escondem, na verdade, tanto a
desconsideração pelo elemento documental, quanto a sua efetiva manipulação.

Podemos constatar que a maioria dos trabalhos recentes na área da História da Educação, em especial
aqueles que se utilizam do referencial marxista, de forma marcadamente mecanicista, reflete uma concepção
cartesiana de método, que é o que torna as análises desenvolvidas bastante simplificadoras e reducionistas.
Precisamos entender o método não como uma norma antecipada ou um procedimento universal, mas como
um instrumento de trabalho, um resultante e dialético. Esta concepção “dialético-objetiva” de método nos
permite melhor equacionar não só a relação com a teoria, como também o próprio papel da hipótese de
trabalho, evitando incorrer no “apriorismo”, um erro frequente que faz com que se considere,
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antecipadamente, a hipótese como certa.

Nesse sentido, importa considerar: se o campo documental tem fronteiras oscilantes que se alteram durante o
processo de investigação, também o campo problemático pode, no decorrer da pesquisa, sofrer mudanças
mais ou menos radicais na constituição dos problemas.

A experiência na pesquisa

Reatando meu primeiro pensamento sobre o desenvolvimento da pesquisa e levando em conta que não
podemos construir um processo de pesquisa sem delimitar o universo que servirá ao estudo, dado a
abrangência do objeto em estudo e também o tempo para o desenvolvimento da pesquisa e os recursos
disponíveis, cheguei a uma primeira conclusão que o estudo de caso seria o mais apropriado. Assim a
principal, mas não a única, metodologia adotada na pesquisa seria o estudo de caso. Em diversas situações
de estudo, o universo é amplo e invalida a possibilidade de um pesquisador, individualmente, açambarcar a
amplitude do objeto em estudo. Contudo, “observando-se os casos extremos, numa ponta identificam-se os
estudos agregados, quando a intenção é examinar o próprio universo, e na outra, os estudos de caso, quando
se estuda uma unidade ou parte desse todo.” (VENTURA, 2007).

Levando em conta a influencia na afirmação de Ventura (2007), fiz a opção por uma abordagem metodológica
fundamentada no estudo de caso, com vistas a identificar a representação que o caso traz sobre o universo,
de forma a conceber a complexidade do objeto e não apenas a representação do caso estudado
especificamente. Assim, levemos em conta que pesquisar significa, indubitavelmente, fazer escolhas, e, neste
caso, estudaríamos uma representação do universo buscando a compreendê-lo, dado a sua complexidade,
entendo que, “em cada caso concreto, deve-se definir um determinado nível de agregação”. (VENTURA, 2007
p. 383).

Fazer a opção pelo estudo de caso ou qualquer outro método, não torna a tarefa do pesquisador mais fácil,
uma vez que este método é usado em abordagens e campos de atuação diferentes, com encaminhamentos,
algumas vezes divergentes. Na educação, o estudo de caso pode trazer abordagens metodológicas tanto na
perspectiva qualitativa, quanto quantitativa. O que vai definir estas abordagens será a necessidade analítica
dos dados. O estudo de caso também é usado em outras modalidades de estudos como; a medicina, a
psicologia, as tecnologias e tantos outros campos do conhecimento. No nosso caso, teremos como referência
a pesquisa histórica. Contudo é a necessidade da pesquisa e do pesquisador quem determina o método que
melhor se ajusta ao estudo.

Como podemos notar, o estudo de caso perpassa por várias áreas das ciências. Na visão de Yin (2010), o
estudo de caso representa mais uma maneira de desenvolver uma pesquisa em ciências sociais. “Outras
maneiras incluem, mas não se limitam a experimentos, levantamentos, histórias e pesquisa econômica e
epidemiológica” (YIN, 2010, p.22). Portanto, compreendemos que cada método de pesquisa apresenta
vantagens e desvantagens, dependendo da dinâmica e do rumo que a pesquisa possa tomar. Este é o ponto
fulcral a ser levado em conta.

De acordo com este autor, uma pesquisa pode ser desenvolvida usando-se métodos adjacentes, pois não será
a unicidade do método que irá garantir o sucesso nos resultados obtidos em uma pesquisa. Yin (2010), se
referindo às ciências sociais, apresenta três proposições onde o método de estudo de caso tem preferência: a)
quando o pesquisador necessita responder as questões “como” ou “por que”; b) nos casos em que o
pesquisador “tem pouco controle sobre os eventos”, c) quando o “enfoque está sobre um fenômeno
contemporâneo no contexto da vida real”. Nesta perspectiva, meu estudo apresenta as três proposições,
contudo a necessidade extrapola a perspectiva.

Com a apresentação destas três proposições básicas, para aludir a preferência ao método do estudo de caso,
o autor distingue suas aplicações, mas admite que outros métodos possam ser aplicados, sobrepondo-se ao
estudo de caso, abolindo-se a rigidez de limites. Compreendam que admitir a falta de rigidez na limitação do
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método de pesquisa não significa reduzir ou abolir o rigor necessário na investigação. Qualquer método que
possa ser adotado numa pesquisa apresenta pontos fortes e fracos, por isso, é preciso o discernimento do
pesquisador, para adotar o uso de outros métodos complementares, a fim de manter o rigor na pesquisa e
chegar o mais próximo possível do fato “verdadeiro” ou mesmo assumir uma nova abordagem metodológica.
Assim, embora seja necessário adotar um método norteador, é salutar a imbricação de outros métodos que
auxiliem o estudo com vistas à obtenção de resultados satisfatório.

Com esta explanação prossegui minha pesquisa, contudo percebi a necessidade de uma metodologia mais
aproximada do objeto, pois sua especificidade destoava do estudo de caso e a metodologia se tornou
complexa na sua definição. Aproximava-se o momento de qualificação quando fui apresentado ao método
indiciário, onde Ginzburg (2013) determina uma fórmula de investigação a partir de indícios, pequenos
detalhes, geralmente passam despercebidos pela investigação. No texto Mitos, Emblemas e sinais, Guinsburg
(2012) conta seu sentimento ao viver a experiência em que se viu imerso, tomado por sentimentos confusos:

Às vezes as investidas críticas me aborrecem, às vezes alegram-me; esqueço-as
quase imediatamente. Com o passar do tempo, elas se tornam mais frequentes; mas
o leitores daquilo que escrevo também tornam-se mais frequentes; os temas de que
me ocupo passaram, por várias razoes, da periferia para centro da disciplina. Mas
atualmente meu antagonista interno tornou-se muito mais forte do que no passado.
Antes ele levantava objeções que eu geralmente conseguia superar, de uma ou outra
maneira – na pior das hipóteses, ignorando-as. Mas enquanto trabalhava em
“sinais”, creio ter experimentado pela primeira vez uma sensação que, nos anos
seguintes, tornou-se cada vez mais definida: não sabia se tomava partido por mim
ou pelo adversário. Não sabia se preferia ampliar o âmbito do conhecimento histórico
ou reduzir seus limites, se preferia resolver as dificuldades ligadas ao meu trabalho
ou criar continuamente novas. (GINZBURG, 2012, p. 11)

No seu texto: o queijo e os vermes, este autor apresenta um estudo com a aplicação desta metodologia.

Em poucas palavras, mesmo um caso limite [...] pode se revelar representativo, seja
negativamente – porque ajuda a precisar o que se deva entender, numa situação
dada, por “estatisticamente mais frequente” –, seja positivamente – porque permite
circunscrever as possibilidades latentes de algo [...] que nos chega apenas através
de documentos fragmentários e deformados, provenientes quase todos de “arquivos
de repressão”. (GINZBURG, 2013 p. 21)

Neste contato com a obra de Giznburg, compreendi que dado às três condições referendadas por Yin além de
outras que surgiram durante a pesquisa, percebi que meu objeto tinha outra abrangência e a partir daí resolvi
utilizar o método Indiciário para continuar o estudo do objeto em questão, mas esta é outra história que só
poderei contar quando finalizar a escrita da tese.

Considerações finais

Emboara esta experiencia retrate parcialmente uma quebra de paradigma, no que se refere a escolha do
metodo ou da metodologia pra estdar um objeto, não cabe ainda uma conclusão definitiva no que se refere ao
sucesso dessa troca, pois é um trabalho ainda em andamentos, contudo esclarece perefeitamente que numa
pesquisa não podemos ficar refem do paradigma engessando um método que resulte na fabricação de um
relatório que não represente o fato conforme sua condição de pesquisa. Minha contribuição se apresenta
como orientação para outros pesquisadores, graduandos mestrandos e doutorandos qua acabam por fazer do
seu estudo uma tábua de sofrimento se mantendo na primeira escolha, mesmo quando esta, não representa
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aspiração.
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