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Contextualizando: Pesquisadores de praxis pedagógicas diversas têm sinalizado que, nos limiares do contemporâneo, o grande edifício científico no qual se estruturou a epistemologia e a metodologia do ato de pesquisar até então baseada na ciência proclamada como a saída das trevas para a luz, a ponto de nós falarmos no iluminismo do idílico humanismo das luzes do século XVII em diante (Byington, 2002), está com sua fundação e arquitetura ameaçadas. No momento em que tentamos ultrapassar a idéia na qual partimos da noção de que a ciência é a objetividade, de que a busca do objeto é primordial e de que a metodologia científica é a busca da objetividade, eliminando a priori a subjetividade (Byington, 2002), causando  a dissociação entre subjetivo e objetivo, nós alunos do curso de doutorado do Programa de Educação da FACED/UFBA, instigados pelas reflexões suscitadas na atividade Projeto de Tese I - 2005/1, propomos esse debate, para que juntos com os especialistas das diversas abordagens e enfoques de pesquisa e que têm uma trajetória acadêmica substantiva, tragam para a reflexão o papel social da pesquisa em educação, suas itinerâncias, limitações e possibilidades. 

Palavras-Chave: Análise Quantitativa - Pesquisa Qualitativa - Fenomenologia - Etnopesquisa - Multirreferencialidade

