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Resumo: A aplicação de metodologia problematizadora tem se mostrado resolutiva, em especial, nos 
moldes de pesquisa-intervenção, a qual pretende desenvolver procedimentos com fértil intercâmbio 
entre pesquisa e prática, além da contribuição teórica que essa relação proporciona. Rompe com 
enfoques tradicionais de pesquisa, ampliando as bases teórico-metodológicas dentre as pesquisas 
participativas, enquanto proposta de atuação transformadora da realidade. Neste sentindo e a partir 
de um recorte das amplas possibilidades da sua aplicabilidade, o presente workshop tem por objetivo 
apresentar e discutir técnicas e ferramentas tecnológicas na perspectiva da problematização, no 
processo de coleta de dados em investigação qualitativa. A dinâmica do processo ensino-
aprendizagem será ancorada nos princípios da Educação de Laboratório que favorece o 
desenvolvimento de simulação, neste caso focada na coleta de dados, em que os aspectos teóricos 
serão trabalhados na medida em que as reflexões forem apontando para princípios fundantes da 
proposta. O workshop será permeado por exemplos práticos provenientes de pesquisas realizadas 
pelas facilitadoras ao longo dos últimos cinco anos, vinculadas ao diretório do grupo de pesquisa, em 
que são líderes, certificado pelo CNPq. Temos a convicção que os exercícios praticados neste workshop 
contribuirão para a sensibilização dos congressistas no sentido de evidenciar a importância do uso dos 
recursos da metodologia problematizadora em investigação qualitativa, enquanto fator 
transformador da realidade em que se pretende estudar. O método ainda privilegia amplo exercício 
intelectual e social, de forma crítica e reflexiva tendo em vista o desenvolvimento de atitudes 
científicas, políticas e éticas, obedecendo o rigor científico. Portanto, vale reforçar que é inerente nesta 
proposta a interação entre o pesquisador e o grupo pesquisado que fortalecerá o desenvolvimento do 
processo ação–reflexão–nova ação (intencionalmente transformadora) levando os participantes da 
pesquisa a desenvolver um compromisso com a práxis. 

 

Palavras-Chave: metodologia problematizadora, investigação qualitativa 

Recursos Necessários: sala com cadeiras avulsas, vídeo projetor, microfone, som e internet. Papel A3 
e A4, canetões e fita adesiva. 
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ESTRUTURA DO WORKSHOP  

 

1. Apresentação – 15m 
 

• Apresentação das facilitadoras e da dinâmica do Workshop. 

• Apresentação dos congressistas e socialização de suas experiências em metodologia 
problematizadora. 
 

2. Exposição Teórica do tema – 30 min 
 

• Apresentação da proposta da metodologia problematizadora em Investigação Qualitativa, 
com ênfase em pesquisa-intervenção.   

• Breve exposição teórica sobre metodologia problematizadora destacando seus princípios e 
etapas principais: 

✓ Aproximação com o campo, observação da realidade que se pretende investigar 
analisando todos os aspectos, com vistas a possíveis intervenções. Busca-se identificar 
fatores que estão associados ao problema de pesquisa, explorando-os com profundidade 
para direcionar as etapas seguintes da investigação.    

✓ Estimular a síntese e a análise sobre o tema.  Escolha da dinâmica da investigação, 
considerando capacitação dos pesquisadores, perfil dos participantes, fontes de 
informações disponíveis. 

✓ Elaboração de possíveis ações a serem empreendidas a partir problemática discutida. A 
criatividade para novas ações deve ser estimulada, no sentido fazer diferença na realidade 
de onde se extraiu o problema. 

✓ Aplicação à realidade: etapa prática, de ação concreta, diante das reflexões nas etapas 
anteriores. 

• Apresentação sucinta sobre pesquisa-intervenção, visto que o Workshop abordará 
especificamente este tipo de investigação: 

✓ Desenvolvida de forma compartilhada, entre pesquisador e participantes do estudo, 
implicando em discussões críticas e coletivas, a fim de se produzir transformação de forma 
conjunta, num processo dinâmico e construído pelos envolvidos. 

✓ Privilegia trocas essenciais de conhecimento entre pesquisa e prática, e tem como 
potencialidade a formação profissional e de pesquisadores.  

✓ As mudanças nem sempre são imediatas uma vez que dependem da relação estabelecida 
entre teoria e o contexto da prática. Busca-se criar novas práticas no cotidiano. 

✓ Propicia ação, construção e transformação coletiva, análise das forças sócio-históricas e 
políticas sobre o processo da realidade investigada. 

• Apresentação dos fundamentos teórico-práticos para a Aplicação de Metodologia 
Problematizadora:  
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✓ Aspectos relevantes dos recursos da tecnologia grupal para a operacionalização exitosa da 
Metodologia Problematizadora: ambiência, registros dos dados (fotos, gravação em áudio 
e imagem, diário de campo), contrato grupal, capacitação dos pesquisadores. 

✓ Breve exposição de possibilidades de técnicas e ferramentas tecnológicas, para serem 
utilizadas, em especial, no processo de coleta de dados.  

 

3. Atividade Prática (Procedimentos/Passos) - 45 min 
 

• A atividade prática será norteada pelos princípios da Educação de Laboratório, uma estratégia 
pedagógica de ensino-aprendizagem, baseada em experiências. Possui quatro etapas 
sequenciais que se inicia com uma atividade/vivência de uma situação que se pretende refletir 
ou problematizar; segue com a discussão, avaliação do processo realizado e análise crítica dos 
resultados; a etapa seguinte consiste na conceituação, buscando aprender com a experiência, 
subsidiada com fundamentos teóricos; finaliza-se fazendo a conexão entre o vivenciado e o 
real, comparando aspectos teóricos com situações práticas.  

• Assim, haverá uma simulação de coleta de dados, obedecendo os seguintes passos: 
1. Contextualização da simulação: apresentação do tema de pesquisa a ser 

discutido, seu objetivo e desenho metodológico. 
2. Apresentação dos procedimentos de coleta de dados utilizando a metodologia 

problematizadora: planejamento para a coleta, encontros para análise dos 
dados, uso de técnicas grupais, escolha de materiais e estratégias de acesso aos 
participantes. 

3. Vivência prática de coleta de dados em que os congressistas irão se colocar 
como sujeitos/participantes da investigação.  

4. Reflexão sobre os dados coletados identificando suas potencialidades para a 
construção de ações intencionalmente transformadoras, no contexto da 
simulação. 
 

4. Aplicação em outros contextos e Discussão – 30m 
 

• Discussão com os congressistas sobre a aplicabilidade da Metodologia Problematizadora em 
Investigação Qualitativa em diferentes contextos, sensibilizando-os a desenvolver postura de 
interação entre o pesquisador e o grupo pesquisado. Deste modo, o processo ação–reflexão–
nova ação (intencionalmente transformadora), inerente a procedimentos problematizadores, 
é fortalecido e contribui para o desenvolvimento de maior compromisso com a praxis, por 
parte dos envolvidos. 

• Breve análise de fatores facilidadores e dificultadores no desenvolvimento desta metodologia. 

• Reflexão das demandas dos participantes do Workshop acerca das possibilidades 
transformadoras à realidade que pretendem investigar. 

 
5. Avaliação Final – 15m 

 
• A avaliação do Workshop será em dois momentos:  

 
✓ Grande roda com os participantes, visando a sinalização do significado da experiência 

vivida. 
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✓ Preenchimento de um instrumento de avaliação acerca do processo ensino-
aprendizagem do tema abordado pelo Workshop.  

 

 

 

 

 

 

 


