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RESUMO ABSTRACT 

O trabalho analisa aspectos centrais das transformações na pes- 
quisa em Educação no Brasil, hoje. Considerando a prática con- 
creta de professores e pesquisadores, são discutidos tr6s pon- 
tos. O primeiro diz respeito a concepção de ciencia que norteia 
as pesquisas e a forma problemãtica com que, frequentemente, 
são utilizados alguns constnitos te61icos que t6m embaçado as 
reflexóes e as praticas-pedagógicas investigativas; focaliza-se a 
indissociabilidade entre teoria e prática, o saber como #nBtrU- 
çáo coletiva e o professor como pesquisador. O segundo refe- 
re-se ao papel dos paradigmas teóricos na produçáo do saber 
novo e a an6lise desenvolve-se com base na teoria de Kuhn 
sobre a ciência. O terceiro ponto trata dos desafios de uma pro- 
dução de conhecimento efetivamente criativo, revolucionário, 
que traga contribuições a solução dos graves problemas edu. 
cacionais que nos afligem. 
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RESEARCH IN EDUCATION: CONCEPT OF SCIENCE, 
THEORETICAL PARADIGMAS AND THE CHALLENGE OF 
KNOWLEDGE PRODUCTION. This article analyses aspects of 
change jn research on Education in Brazil today. Three points 
are discuçsed, taking into account the concrete practice of 
teacherç and researchers. The first concerns the concept of 
science which guldes research and the problems of the way in 
which some theoretical constructç are often used, which, in tha 
last few years have provided a fwndation for investigative 
reflectionç and pedagogical practices; !he indissmiability 
between theory and practice, knowledge as a collech've 
construction and the teacher as researcher are focused. me 
second point refsrç to the role of theoretical paradigms in 
producing new knowtedge and thc anaiysis ;s dcvelo~ed bascd 
on Kuhn's theory of science. The third point deais with the 
chatlenges of the production of etfectively creative, revolucionary 
knowledge which will contribute to the solution of serlous 
educationai problems afilicting us. 
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