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A questão fundamental na discussão sobre problemas me-
todológicos da pesquisa em Educação no Nordeste refere-se à
própria formação do pesquisador. O impasse central neste de-
bate localiza-se talvez mais na "cabeça do pesquisador" do"que
em fatores externos limitadores da ação investigatória. Em ou-
tros termos, precisa-se de cientistas capazes de superar as si-
tuações que restringem a apreensão do real com toda sua com-
plexidade e riqueza original.

Partindo do pressuposto de que o itinerário da pesquisa é
a procura de uma resposta a uma indagação básica, rotulada
de "problema de pesquisa", cabe ao pesquisador a responsa-
bilidade de solucionar os impasses inerentes ao processo de in-
vestigação posto pela realidade.

O rigor científico inerente à própria natureza da pesquisa
deve ser repensado a cada etapa do desenvolvimento de um
projeto. Pode-se destacar três momentos cruciais que exigem
definição de postura interna do pesquisador diante de situa-
ções que geralmente apresentam conflitos ou tensões entre
pólos extremos. São estes: a definição do referencial teórico-
metodológico; a determinação da amostra e a escolha dos
procedimentos de coleta de informações.

O primeiro momento pode se exemplificar pela discus-
são das "alternativas metodológicas" a nível do referencial
teórico-metodológico. Compara-se a pesquisa-ação com a
neutralidade empírica, a qualidade com a quantidade, a dia-
lética com a lógica dedutiva. Coloca-se o pesquisador na
tensão entre uma postura de mero filósofo cont.emplador da
natureza humana e uma postura de rigorosa manipulação em-
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pírica. Oferecem-se opções entre o comodismo do bom bur-
guês, profundo conhecedor de uma problemática crucial e o
engajamento do ativista comprometido com o sucesso da
ação.

Uma postura científlca neste momento significa a capa-
cidade de o pesquisador definir seus pressupostos teóricos de
investigação, orientado pela busca de resposta ao problema
que investiga e reconhecendo que determinados fenômenos
podem admitir variadas formas de abordagem.

Este primeiro momento reflete a disjunção do processo
ação/reflexão, posição que não se pode permitir numa rea-
lidade que exige mudanças urgentes, principalmente por se
tratar de problemas conseqüentes de uma pobreza debilita-
dora das condições humanas mínimas.

O segundo momento de definição de postura do pesqui-
sador surge por ocasião da determinação de amostras ou se-
leção dos sujeitos de investigação. A precariedade dos sis-
temas de informações básicas sobre populações, particular-
mente na área de educação e de ciências sociais, sugere a
adoção de procedimentos capazes de garantir a localização
dos reais sujeitos da investigação.

O conflito metodológico neste momento se identifica
entre posturas de rigorosos procedimentos amostrais basea-
dos em dados nem sempre dignos de confiança e posturas
mais voltadas para seleções intencionais justificadas pela de-
finição do problema.

As bases para a superação do conflito se encontram num
profundo conhecimento prévio do campo em estudo. Isto signi-
fica o desenvolvimento de estudos pilotos e de observação de
casos, juntamente com o uso de dados secundários. O uso da
intencionalidade não significa necessariamente a manipula-
ção dos dados e a introdução de viés, prejudiciais às con-
clusões.

O terceiro momento diz respeito à escolha dos procedi-
mentos de coleta de dados. Faz-se necessária uma definição
nítida entre "Método" e "Técnica" de pesquisa. Enquanto o
Método se refere a uma postura teórica fundamental e de-
termina a maneira de abordar o real, a Técnica apresenta-se
como uma ferramenta susceptível de uso conforme a neces-
sidade. O Método focaliza e organiza o objeto; a Técnica
entra em ação para manipulá-Io conforme a necessidade.

Estabelecida esta distinção, vê-se o pesquisador na pos-
tura de saber optar por instrumentos, ou meios de trabalho,
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onfronto com o problema investigado irá indicar se
m er usados (se servem) ou não.
oder-se-la identificar o conflito entre um certo purismo

onfronto com o ecleticismo no uso das técnicas. Existe
r I proveito e cornplernentariedade do que antagonismo
ntr procedimentos de survey (exploratórios, descritivos,
n IIticos), e técnicas de observação a nível de estudos de
so e outras formas de análise dos fenômenos.

Fin~lizando, faz-se necessário deixar claro que o ecletis-
mo subjacente às colocações acima expostas revela pressu-
postos que privilegiam mais a descoberta de formas de inter-
venção numa realidade em mudança, do que a mera desco-
berta de conhecimentos abstratos, desvinculados do contexto
da ação.

. Ao pesquisador cabe repensar a ação educativa no pró-
pno contexto onde ela se desenrola. Contudo, permanece o
desafio inicial. Como suprir a deficiência de pesquisadores
capazes de renovar a prática científica no campo da educa-
ção?

Enquanto faltar a prática da pesquisa no contexto educa-
~ional do Nordes!e, continuar~ faltando pesquisadores expe-
nentes. A formaçao do pesquisador não pode se desvincular
da prática da ação investigativa.

Trabalho apresentado na 34.a Reunião Anual da SBPC. Campinas.
São Paulo, Julho de 1982.
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