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Resumo: Na América Latina, em fins da década de 1960, a Pesquisa Participante manteve-se ligada a 
ideias e a ações sociais de tendência emancipatória, ao mesmo tempo que fundamentava e 
instrumentalizava a educação popular, a teologia da libertação e os movimentos sociais populares. 
Militantes como Paulo Freire e Carlos Rodrigues Brandão sistematizaram procedimentos de pesquisa 
que visavam a aproximação entre comunidades locais e pesquisadores interessados em contribuir 
com a educação de comunidades desprivilegiadas. Nesse sentido, a pesquisa participante na América 
Latina buscava, em sua origem, a transformação de ações sociais populares por meio de pesquisas 
postas a serviço de experiências coparticipadas de criação solidária de saberes (Brandão, 2006). Para 
Freire (1984), essa seria uma alternativa para realizar pesquisa como ato de conhecimento, contando 
com pesquisadores profissionais e grupos populares que juntos desvelariam a realidade concreta. 
Buscavam romper com perspectivas investigativas que estimulavam relações dicotômicas e 
opressoras entre sujeito-objeto. De modo contrário, visavam empoderar os participantes dando-lhes 
a oportunidade de ampliar suas consciências de modo a agirem sobre o mundo, desvelando-o a 
contrapelo. Acreditamos que o conhecimento produzido por Freire e Brandão precisam ser 
compartilhados com pesquisadores que atuam em pesquisas relacionadas ao campo social. Assim, 
nos propomos neste workshop, a apresentar técnicas da pesquisa participante que estimulem a 
participação coletiva no âmbito educativo. Iniciaremos realizando dinâmica para apresentação dos 
participantes com intuito de valorizar seus diferentes conhecimentos. Mediaremos discussões sobre 
aspectos histórico, teórico e metodológico da pesquisa participante. Proporemos também dinâmica 
que irá solicitar a elaboração de um roteiro de pesquisa a partir de situações-problema. Relataremos 
experiências de pesquisas realizadas em mestrado na área de ensino de humanidades de modo a 
exemplificar os procedimentos metodológicos citados. Discorreremos sobre cursos para professores, 
pesquisas realizadas em parceria com comunidades e escolas no Espírito Santo, Brasil, como modo 
de exemplificar diferentes pesquisas participantes.  
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Recursos Necessários: sala com vídeo projetor e material impresso para realização de dinâmica.  
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ESTRUTURA DO WORKSHOP  
 

 1- Apresentação (Dinâmica de Grupo) – 20m 
Essa dinâmica pretende promover a apresentação dos participantes do workshop estimulando a 
discussão sobre a importância da valorização dos conhecimentos teórico-práticos dos diferentes 
sujeitos com base nas suas experiências de vida. Para tanto, nos basearemos em propostas que 
Paulo Freire utilizou em seus cursos de alfabetização de jovens e adultos.  

 
 2- Exposição Teórica do tema – 30m  
Apresentaremos aspectos históricos, teóricos e procedimentais referentes à pesquisa 
participante com base nas propostas de Paulo Freire, Carlos Rodrigues Brandão entre outros 
militantes da Educação Popular Latino Americana.  
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 3- Atividade Prática (Procedimentos/Passos) – 60m  
Essa atividade em grupo irá sugerir que os participantes do workshop reflitam sobre situações-
problema relacionadas com as diferentes possibilidades de inserção do pesquisador em uma 
comunidade carente. A ideia é que eles pensem, a partir da compreensão dos problemas que a 
comunidade enfrenta, em propostas de pesquisa que possam contribuir com a transformação 
social.  Depois de sistematizarem propostas de pesquisas participantes por meio das situações-
problema, os grupos compartilharão tais propostas.  

 
 4- Aplicação em outros contextos e Discussão – 30m  
Nessa etapa faremos relato de pesquisas participantes realizadas no Mestrado em Ensino de 
Humanidades do Instituto Federal do Espírito Santo com vistas a exemplificar os procedimentos 
da pesquisa participante. 

 
 5- Avaliação Final – 10m  
Solicitaremos que os participantes do workshop realizem avaliação da proposta expressando 
como a oficina contribuiu com as pesquisas que desenvolvem ou com poderão colaborar com as 
que irão desenvolver.  

 
 
 


