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RESUMO 

 
Este trabalho procura pensar sobre o diálogo entre as diferentes concepções de produção de 

conhecimento no campo da Educação. Mediante um estudo teórico, esse texto foi construído e, 

dentro desse estudo, priorizou-se o debate de duas perspectivas de autoras do campo 

educacional. Debate esse que serviu para dar um suporte, ainda que provisório, para o 

enfrentamento dessa problemática que envolve estas disputas teóricas que versam sobre a 

produção do conhecimento em Educação. Encerrando, além de me debruçar no impasse das 

possibilidades de escolha teórica, teço uma breve reflexão de como os mirantes teóricos 

distintos, que promovem diferentes modos de produção de conhecimento, podem contribuir para 

a reelaboração teórica, quando se permite o diálogo e a pluralidade. 

 
Palavras-chave: Produção de Conhecimento em Educação; Pesquisa, Perspectivas teóricas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Durante as aulas da disciplina Produção de Conhecimento em Educação, no 

Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(PROPED-UERJ), ocorreram alguns debates em torno da questão do currículo e seus 

conteúdos. Alguns compreendiam a necessidade de um currículo com conhecimentos 

mais “prático”, “realista” e “significativo”, outros defendiam a perspectiva onde era 

importante o domínio de um conteúdo que concentrasse uma síntese do conhecimento 

humano construído e acumulado no decorrer dos tempos. A questão central, nesse 

debate, era o conhecimento que deveria estar disposto nos currículos escolares. 

 Eu, afoito e “militante”, apeguei-me à defesa de um currículo menos 

“conteudista” e mais atento às questões e à realidade dos alunos. Menos matemática e 

mais artes! Não cheguei a falar isso literalmente em sala, porém meu discurso 

transparecia essa ideia enquanto eu cobrava um currículo menos “conteudista” e mais 

livre - com mais disciplinas artísticas, como disse no momento da discussão. Foi quando 

um colega, da área artística, interrompeu-me e disse a mim que Artes também era 

conteúdo. Na hora, deu um “nó” nas minhas ideias e percebi que precisava, então, rever 



 

 

meu entendimento sobre conteúdo e conhecimento quando se trata de currículo. Não 

que não considerasse Artes como conhecimento ou conteúdo, entretanto incorporei à 

noção de “conteúdo” uma inexorável visão de distanciamento da realidade – um 

conhecimento entendido como frio. Era um propagador da “conteudofobia”, nos termos 

de Veiga-Neto (2012. p. 279).  As âncoras com cordas frágeis que lancei ao mar para 

entender o currículo – de forma rasa, mas contingente – não me serviam mais. A 

questão se delineava para a necessidade de compreensão dos estudos do currículo, 

contudo, ao refletir sobre a temática, questões mais amplas se delinearam: o que é o 

conhecimento em si? O que se considera conhecimento? Existe uma hierarquia entre 

conhecimentos?  

Não obstante a permanência da necessidade de se pesquisar a questão do 

currículo, precisava de outras âncoras com cordas mais consistentes para compreender, 

primeiramente, a noção de conteúdo, ou melhor, o conceito de conhecimento e sua 

produção. A tarefa já me parecia colossal e essa percepção me foi endossada pelas 

professoras da disciplina que me orientaram a focar na questão da produção de 

conhecimento em Educação. Estava no lugar certo para a inquietação em torno desta 

temática: numa aula de produção de conhecimento em Educação.  

 Ainda assim, percebi que a tarefa não seria tão simples como esperada devido a 

uma particularidade da teorização em Educação: a convergência de construções de 

distintas áreas do conhecimento, além do que se produz no próprio campo (KUENZER 

& MORAES, 2005, p. 1354; OLIVEIRA & ALVES, 2006, p. 581).  A Educação 

consiste num lugar “transdisciplinarizado”, onde teóricos dos diversos campos do 

conhecimento das ciências humanas transitam e dialogam, contribuindo para o 

desenvolvimento de teorias, conceitos e diversas linhas de pensamento para gerar e 

tratar das complexas questões educacionais, inclusive sobre o conhecimento e sua 

produção.  

 O “nó” que tive durante as discussões da disciplina me lembrou de um texto – 

proposto e discutido na disciplina – de Veiga-Neto (2012): É preciso ir aos porões. 

No texto, Veiga-Neto (2012, p. 272) diz que  

 



 

 

que é absolutamente necessária a ocupação, do modo mais completo 

possível, de todas as dependências da casa onde alojamos as origens 

do nosso pensamento (o porão), onde desenvolvemos nossas práticas 

pedagógicas cotidianas (o piso intermediário) e de onde podemos nos 

lançar para tentar construir outros mundos (o sótão).  

 

  Concordando com o autor quando diz que os sujeitos que atuam na área de 

educação precisam “ir aos porões” para compreender de forma mais coerente suas 

práticas e suas ideias sobre elas, compreendo a necessidade de se construir uma 

perspectiva mais coerente possível sobre o conhecimento e sua produção no campo 

educacional. E, deste modo, em uma “busca arqueológica” da concepção que se está 

propondo, torna-se crucial numa fundamentação teórica e prática, da pesquisa e 

produção de conhecimento em Educação.  

 Veiga-Neto ainda destacou, no seu texto, que o “agenciamento mal 

fundamentado é pura militância” (VEIGA-NETO, 2012, p. 272). Por isso, eu, outrora 

um “militante” contra o “conteudismo”, agora estava à procura de um novo suporte em 

relação a essa questão. Com o “nó”, restava-me tentar buscar uma “porta do porão” do 

conhecimento em Educação para entender essas disputas e criar uma fundamentação 

mais verossímil para mim.  

 O presente texto intenciona contemplar uma face desta inflexão sobre a 

problemática do conteúdo: o debate em torno da produção de conhecimento em 

Educação. A partir de estudo teórico fundado nos textos da disciplina supracitada, 

busquei encontrar algumas das perspectivas sobre o conhecimento norteiam alguns dos 

autores da bibliografia escolhida e de outras leituras externas que possam surgir e serem 

incorporadas na tessitura textual. Nessa busca, construí uma âncora – ainda que sempre 

pronta para ser içada e colocada em outro lugar – para compreensão da noção de 

produção de conhecimento, dentro da Educação, e, assim provisoriamente fundado, 

continua no meu estudo no terreno da Educação. Essa visão contingente do suporte, de 

que este não se fixará perenemente, vincula-se ao entendimento da inviabilidade de 

dominação da historicidade de qualquer pensamento ou fundamentação teórica e, ainda, 

das variações de visão de mundo de quem se defronta com uma alteração desse pensar 

ou desse fundamentar e, aliás, desse próprio olhar sobre essas instâncias.  



 

 

 

Duas perspectivas distintas sobre pesquisa e produção de conhecimento em 

Educação 

  

 A questão da produção de conhecimento em educação envolve ainda muitas 

disputas que pude perceber na leitura dos textos da disciplina “Produção de 

Conhecimento em Educação”, em curso PROPED-UERJ. Além de se relacionar com a 

especificidade da Educação falada na introdução – convergência de teorias de diversos 

campos do conhecimento –, outra questão que se coloca neste campo e que se relaciona 

com o conhecimento é a finalidade da Educação. De forma geral, enquanto nas outras 

áreas a questão de estudo fulcral reside no “o que é?”, na Educação a indagação se 

assenta em “como fazer?”. E, baseado nessa questão, “muitas pesquisas em educação 

são desenvolvidas para ‘resolver’ um problema cotidiano da sala de aula ou da 

organização da escola, ou do macro sistema escolar” (BORBA e ALMEIDA, 2015, p. 

145). Ademais, essa especificidade interrogativa traz para si um embate mais intenso 

entre metodologia de pesquisa e o conhecimento produzido, quando se trata do âmbito 

educacional. 

 Dois textos da bibliografia da disciplina exemplificam esse embate de 

concepções em torno do que venha a ser produção de conhecimento em Educação: o 

primeiro é o trabalho Temas e tramas na pós-graduação (KUENZE e MORAES, 2005), 

das professoras Acacia Zeneida Kuenzer e Maria Célia Marcondes de Moraes e o 

segundo é A pesquisa e a criação de conhecimentos na pós-graduação em educação no 

Brasil: conversas com Maria Célia Moraes e Acácia Kuenzer (OLIVEIRA e ALVES, 

2006), das professoras Inês Barbosa de Oliveira e Nilda Alves. Os dois textos se 

debruçaram em fazer um traçado da trajetória da pesquisa na pós-graduação em 

Educação nas últimas décadas.  

A partir de uma breve e diferente busca arqueológica, os textos vão tratar da 

pesquisa em educação e também da produção de conhecimento a partir de arquétipos 

diferenciados.  Kuenzer e Moraes, nesse olhar retrospectivo, utilizam um viés mais 

institucional e documental, baseado nos Pareceres do Ministério da Educação e Cultura, 



 

 

nos Planos Nacionais de Pós-Graduação e suas reverberações nas instituições de Ensino 

Superior.  

Oliveira e Alves, pesquisadoras nos/dos/com os cotididanos, valem-se de uma 

ótica diferenciada. Destacando ser a perspectiva delas (OLIVERIA e ALVES, 2006, p. 

579) e não ser “a história em si” do campo educacional até aqui, buscam delinear a 

trajetória do campo da educação brasileira mediante os aspectos caracterizadores dessa 

área. As circunstâncias trabalhadas por elas giram em torno dos primeiros pesquisadores 

do campo, dos encontros iniciais da área (Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação – ANPED, Encontro Nacional de Didática e Prátricas de Ensino 

– ENDIPE e as extintas Conferências Brasileiras de Educação – CBEs), das 

formulações legais (Constituição Federal de 1988 e Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB) e algumas precípuas orientações políticas e teóricas da área. 

Importante destacar que, além de deixar claro que o que elas fazem é uma das histórias 

possíveis, sugerem também alguns aspectos que podem gerar e estão gerando outras 

histórias do campo, como: impacto de diferentes autores para o campo (OLIVERIA e 

ALVES, 2006, p. 581) e organização da formação de pesquisadores do campo nos 

últimos 40 anos (OLIVERIA e ALVES, 2006, p. 582).  

A despeito de serem perspectivas distintas sobre a história da pós-graduação em 

Educação brasileira, não reside nessas narrativas históricas o principal embate entre os 

textos. A questão principal envolve a produção de conhecimento e o conhecimento 

produzido no campo educacional. Debate este que considerei importante na reflexão 

sobre a produção de conhecimento em Educação. 

Iniciada a bifurcação teórica, a celebração do chamado fim da teoria – associado 

a uma certa utopia educacional evidentes nos critérios norteadores da elaboração das 

prioridades educativas – alertada por Kuenzer e Moraes (2005, p. 1352), é vista, por 

Oliveira e Alves, como uma “‘diversificação e diversidade da teoria’” (2006, p. 582). O 

aviltante “desleixo teórico” vituperado pelas primeiras, é compreendido, pelas segundas, 

como um privilégio da teoria em detrimento da prática. Com esse antagonismo de 

percepção, ficam claras as disparidades de compreensão, entre as estudiosas, acerca da 

relação teoria e prática e seu reflexo na produção de conhecimento.   



 

 

Para Kuenzer e Moraes (2005, p. 1353) 

o método de produção de conhecimento é um movimento que, no e 

pelo pensamento, parte da apreensão de um primeiro nível de 

abstração composto pela vital, empírica, caótica e imediata 

representação do real, e tem, como ponto de chegada, formulações 

conceituais cada vez mais abstratas. Estas, de volta ao empírico e 

imediato ponto de partida, podem apreendê-lo como totalidade 

ricamente articulada e compreendida, mas também como prenúncio de 

novas perspectivas, apenas intuídas, que levam o presente a novas 

buscas e formulações a partir da dinâmica histórica que articula o já 

conhecido ao presente e anuncia o futuro. 

 Para elas, “a conjunção constante de eventos no campo da empiria, por mais rica 

que seja, pressupõe um mundo fechado para mudanças e para a intervenção do agir 

humano” (KUENZER e MORAES, 2005, p. 1353). Influenciadas pelo método dialético 

marxista (TURIN, 2010), entendem que não há outro caminho (KUENZER e 

MORAES, 2005, p. 1353) para a produção do conhecimento a não ser o que se percorre 

no relacionamento do ponto de partida reduzido, empírico, virtual com o todo, o geral, 

para compreensão, aprofundamento e concretização. Após essa dinâmica, pode-se tomar 

o conhecimento construído como um novo ponto de partida que, ainda que limitado, foi 

propiciado pelas novas compreensões engendradas. Este movimento abstrato, apesar de 

feito a partir da empiria, tem seu lócus privilegiado na teoria.  

 Como já dito, essa hierarquização entre as instâncias da produção de 

conhecimento não é compactuada pelas estudiosas Oliveira e Alves. Estas 

compreendem que a realidade possui especificidades, cuja complexidade o legado 

moderno alcança de forma muito limitada e enquadrante. Relativizando a concepção de 

caminho único para a produção de conhecimento de Moraes e Kuenzer, as 

“cotidianistas” afirmam que essa via única de produzir conhecimento “nega a própria 

lógica da pluralidade acadêmica” (OLIVERIA e ALVES, 2006, p. 575), pode levar a 

epistemicídios de formas distintas de conhecimento e também de outros modos de 

produção do conhecimento. 

 Oliveira (2007, p. 108) destaca, ainda, que se fazem necessárias novas formas de 

pesquisa para compreender a realidade, já que não tem sido muito eficiente a aplicação 

da teoria sobre a prática, cujos praticantes são sempre “culpabilizados” pelos problemas 



 

 

não resolvidos. E, enxergando nesses novos caminhos outras possibilidades, os estudos 

nos/dos/com os cotidianos compreendem a produção de conhecimento. 

 As alterações teórico-metodológicas recentes das Humanas influenciam os 

estudos nos/dos/com os cotidianos. Alguns estudos colaboraram para essa mudança de 

perspectiva incorporando novos sujeitos, assim como a micro-história de Ginzburg fez 

com moleiro medieval Menocchio antes “não visto” (GINZBURG, 1998). Esse “dar 

voz” resulta de um reconhecimento da pluralidade epistemológica do mundo, onde a 

preponderância do conhecimento eurocêntrico, ainda dominante, tem tido suas bases de 

sustentação abaladas com a incorporação desses novos sujeitos e com o uso de novas 

fontes. Ou seja, a dinâmica teórica e prática reconhece sua dimensão política, antes 

camuflada pelos pincéis positivistas. 

Com algumas dessas novidades dos estudos da área de humanas dos últimos 

anos e evocando um viés político-epistemológico diversificado, Oliveira e Alves têm 

uma compreensão mais diversa acerca do conhecimento e sua produção. Constituído e 

articulado em redes complexas e imprevisíveis o conhecimento e a pesquisa não 

pressupõem uma hierarquia, mas sim resultado de “múltiplas interações sociais entre os 

sujeitos dessa rede com suas diferentes experiências, bem como as emoções e valores 

que mobilizam e outras dimensões de sua existência” (OLIVEIRA, 2007, p. 109). 

De belvederes diferentes, as duplas de professoras compreendem a produção de 

conhecimento no campo educacional e buscam lidar com os dilemas e complexidades 

da Educação. Embora a abertura das teóricas “cotidianistas”, na minha ótica, seja maior, 

ambas duplas evocam a necessidade de contato com um mundo aberto (KUENZER e 

MORAES, 2005, p. 1353; OLIVEIRA e ALVES, 2006, p. 592) para a construção de um 

conhecimento mais coerente e verossímil. A partir da confrontação dessas óticas 

distintas, fica patente ainda a necessidade da construção de um olhar próprio acerca da 

produção de conhecimento em Educação. 

 

Qual forma de produção de conhecimento escolher/escolheu-me? 

 



 

 

 Quando se pensa na construção de um olhar na pesquisa em Educação, o livro de 

Michael Löwy (1987), que trata sobre a Sociologia do conhecimento, intitulado de As 

aventuras de Karl Marx contra o Barão de Müchhausen: marxismo e positivismo na 

sociologia do conhecimento, pode oferecer importante contribuição para a reflexão 

dessa temática. Nessa obra, o autor destaca a importância de Marx para a sociologia do 

conhecimento, quando trouxe à tona a dimensão ideológica na produção de 

conhecimento. Dimensão essa inescapável quando pensamos em pesquisa em qualquer 

instância do conhecimento.  

 A ciência, à época de Marx, objetivava a sistematização e o controle da 

realidade, ou melhor, a dominação humana da natureza. Essa dominação da natureza foi 

apropriada pelos intelectuais positivistas que se debruçavam no estudo do social, cuja 

dinâmica, para eles, poderia ser apropriada, em linhas gerais, na descoberta das leis 

naturais que regiam a sociedade ancorados numa neutralidade. Marx, dentro do seu 

contexto histórico-epistemológico, buscou elucidar a questão da ideologia e encontrar 

um escape para o dilema ideológico. Por conta desse dilema, buscando uma saída para 

as limitações do horizonte intelectual imposta pela posição social e que deturpa o saber 

científico (LÖWY, 1987, p. 103), a teoria marxista concebe que a perspectiva social de 

mundo mais ampla e próxima do real é a do proletariado (LÖWY, 1987, p. 209).  

 Não obstante, a preponderância do aspecto classista da concepção marxista, o 

desvelamento da questão ideológica, que é trazida no trabalho de Löwy, torna-se um 

importante ponto de partida para a compreensão da produção do conhecimento. A 

neutralidade positivista trazida do campo das ciências da natureza não encontra um solo 

tão fértil no campo teórico das humanas hoje em dia. Contudo, na prática, algumas 

vezes, a neutralidade ganha outras formas no campo educacional através de certas 

concepções e práticas de políticas públicas capitaneadas por profissionais de outras 

áreas do conhecimento, como administradores, economistas etc. que tem grande 

influência de uma dimensão positivista (LÖWY, 1987, p. 18).  

 Ao destaque dado pelo marxismo ao aspecto econômico, são tecidas algumas 

distensões posteriores: uma dando destaque à cultura (HALL, 1997), outra evidenciando 

o paradigma da complexidade (MORIN, 1999) entre outras. A despeito dessas 



 

 

distinções, a contribuição e a crítica marxista para a produção do conhecimento não 

pode ser negada. E essa consciência desse aspecto ideológico torna-se um dos 

pressupostos principais para qualquer produção de conhecimento. 

 A produção do conhecimento na Educação é sempre feita de um lugar e de um 

tempo determinado. O estudante ou pesquisador não pode simplesmente, de modo 

deliberado e voluntarioso, deixar de lado sua origem, seu contexto, sua biografia ao se 

lançar num estudo ou pesquisa. Por mais que se tenha a boa vontade (LÖWY, 1987), o 

produtor do conhecimento não consegue alcançar e delinear sua trajetória para 

compreender a constituição de sua perspectiva social de mundo. Oliveira e Alves citam 

von Foerster para elucidar esse impasse e destacar que sempre somos parcialmente 

cegos, posto que “não vemos que não vemos” (FOERSTER, 1995, apud OLIVEIRA e 

ALVES, 2007, p. 592, grifo das autoras). A neutralidade e isenção positivistas não são 

possíveis por mais que se intencione praticar uma crítica radical ou se pratique uma 

hipercrítica, como disse Veiga-Neto (2012, p. 274). 

 Além disso, só porque a neutralidade é impossível, não se pode deixar guiar por 

um laissez-faire ou um “vale-tudo” metodológico. Corazza (2002, p. 107) destaca a 

necessidade de uma moderação metodológica para se evitar os ferrolhos da 

modernidade e um relativismo radical na produção do conhecimento. Voltando à 

metáfora dos porões de Veiga-Neto (2012), a ética leva ao estudioso ou pesquisador se 

guiar por pressupostos coerentes com objetivo de se construir um conhecimento 

verossímil – a um ativismo ético consigo e com os outros em primeiro lugar. 

Corazza acrescenta ainda que importa se ater a alguns interlocutores teóricos 

para construção de um esteio metodológico coerente, aproveitando-se de caminhos já 

percorridos e teorizações já produzidas. Este proveito, no entanto, não precisa ser 

inexorável e pode avançar para além dos limites alcançados pelos estudiosos escolhidos. 

Ele pode se rebelar e se estender, “reelaborando as teorias” (CORAZZA, 2002, p. 117).  

 A partir do entendimento de uma relativa cegueira epistemológica (OLIVERIA 

e ALVES, 2006, p. 592) – que se relaciona com a trajetória de vida –, do 

reconhecimento da pluralidade de enfoques (OLIVERIA e ALVES, 2006, p. 592) e da 

necessidade de buscar um território teórico para estabelecer diálogos, posso pensar um 



 

 

mirante específico para lidar com a produção de conhecimento em Educação. 

Entretanto, aí que se constrói outro problema: quando se trata de produção de 

conhecimento, eu escolho um mirante específico ou sou escolhido por ele? Em relação à 

questão, concordo com Corazza (2012, p. 121) quando diz que  

A “escolha” de uma prática de pesquisa, entre outras, diz respeito ao 

modo como fomos subjetivadas/os, como entramos no jogo de saberes 

e como nos relacionamos com o poder. Por isso, não escolhemos de 

um arsenal de métodos, aquele que melhor nos atende, mas somo 

“escolhidas/os” (e esta expressão tem, na maioria das vezes, um sabor 

amargo) pelo que foi historicamente possível de ser enunciado; que 

para nós adquiriu sentido; e que também nos significou, nos 

subjetivou, nos (as)sujeitou.  

 Reconhecendo o aprendizado das novas possibilidades engendradas nos debates 

estabelecidos na disciplina que gerou novas reflexões e outras dinâmicas em minha 

biografia, a questão do caminho a ser percorrido se encontra aberta. Considero que a 

escolha teórica e a opção metodológica definitiva não se façam de antemão – ainda que 

essa construção posterior dependa do horizonte intelectual permitido e construído 

anteriormente na biografia do pesquisador. De outro modo, essa eleição teórico-

metodológica se delineia a partir do contato com a empiria – a campo e/ou com as 

fontes de pesquisa – e se tem por flexível com o desenvolvimento das reflexões de 

pesquisa. Ainda que esse contato com o empírico seja relativo e implique uma limitação 

de visada, essa abertura processual colabora para dirimir as generalizações e evitar o 

leito de Procusto e a manutenção do pesquisador naquele, anteriormente citado, limite 

ético consigo e com os outros. O pesquisador deve se permitir e ser capaz de flexibilizar 

ou distender a teoria a partir do que ele desenvolveu no contato com a parcela da 

realidade. Deste modo, reduz-se os ferrolhos alertados por Corazza (2002) e se produz 

um novo conhecimento.  

 Enfim, as distinções teóricas em torno do conhecimento são influenciadas e 

delimitadas pelo horizonte intelectual construído nos percursos de cada pesquisador. 

Seus acessos, seus contatos teóricos, suas relações, isto é, as trajetórias individuais – as 

biografias – delimitam suas abstrações, suas formas de compreensão da relação teoria-

prática e de sua construção sobre a realidade. Apesar de todos serem observadores no 



 

 

campo educacional, os mirantes teóricos são diferentes e ensejam formas distintas de 

produção de conhecimento em Educação, ensejando, como isso, os lugares plurais da 

Educação. Importa que essa pluralidade seja posta sempre em debate para o 

enriquecimento do campo, para o desenvolvimento teórico e para o agenciamento da 

prática. 
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