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RESUMO
Através deste artigo, a autora objetiva justificar a importância da pesquisa para a prática docente. Para o
desenvolvimento do texto foi realizada uma pesquisa bibliográfica, baseada no método dialético histórico, assim como
na pesquisa participante, visto que a autora é docente e possui experiência na área. A ideia aqui defendida é a de uma
prática pedagógica pautada na pesquisa como princípio educativo necessário para a autonomia de discentes e
docentes, pois só quem pesquisa tem condições para contestar, dialogar, concordar e recriar informações.  Após
algumas reflexões foi possível concluir que a pesquisa é uma ferramenta indispensável ao docente, é um princípio
educativo, pois é por meio da prática da pesquisa que é possível “aprender a aprender”.
PALAVRAS-CHAVE: Aprender. Pesquisa. Princípio Educativo.
 
ABSTRACT
Through this article, the author aims to justify the importance of research for the teaching practice. For the development
of the text was carried out a literature search, based on historical dialectic method, as well as participatory research,
since the author is a teacher and has experience in the area. The idea expressed here is that of a pedagogical practice
based on research as an educational principle necessary for the autonomy of students and teachers, because only he
who searches is able to challenge, dialogue, agree and recreate information. After some thinking it was concluded that
the research is an indispensable tool for teaching, is an educational principle, for it is through the practice of research
that can "learn to learn".
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1 INTRODUÇÃO
A necessidade de justificar a importância da pesquisa para a formação docente surgiu de alguns questionamentos
inquietantes para a autora. Como docente que tem gosto pela leitura sempre buscou respostas desde que concluiu a
graduação e adentrou a uma sala de aula se deparando com o confronto teoria/prática. Na prática descobriu que era
necessária sempre a busca por informações (teoria) para um bom desempenho em sala de aula, e que o conhecimento
adquirido na licenciatura era insuficiente para dar conta de sua profissão, compreender que a pesquisa é indispensável
à prática docente é transformar o “ensinar” em “orientar”, ao pesquisar aprende-se a aprender e ao aprender
compreende-se o processo. Sendo assim, o entendimento quanto à necessidade da pesquisa para a prática docente é
indispensável ao professor comprometido com sua profissão.
Através deste texto a autora pretende com sua limitação de pesquisadora iniciante justificar a importância do ato de
pesquisar para o processo de aprendizagem, para atender a este objetivo está embasada em autores como
(BRANDÃO, 1985), (PEDRO DEMO, 1985), (PAULO FREIRE, 2011), (FRANCO, 2005) entre outros. A metodologia
utilizada para o desenvolvimento deste artigo foi a pesquisa bibliográfica, a partir de um levantamento de fontes teóricas
referentes a metodologia da pesquisa participante e da importância dessa metodologia para o trabalho docente.
É um trabalho que Tem importância social por tratar de um assunto atual que é a necessidade do professor pesquisador
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para atender às demandas de uma sociedade que possui uma gama de informações a disposição, mas que nem
sempre sabe como utilizar, só um professor que pesquisa é capaz de incentivar o aluno a pesquisar. Sendo assim,
alguns questionamentos foram levantados: o que é pesquisa participante? A pesquisa participante pode ser considerada
um princípio educativo? A metodologia aplicada à pesquisa participante pode contribuir para o trabalho do professor,
para sua formação enquanto educador? Como?
É comum ouvir dos docentes que só aprenderam algo, realmente, quando tiveram que ensinar, que saíram da
graduação inseguros e sem domínio técnico, que foi no dia a dia da sala de aula que realmente compreenderam o que é
“aprender”, foi na relação teoria e prática que conquistaram o que “sabem”, mas apesar desta compreensão insistem em
fazer com os seus discípulos o que os seus mestres fizeram, tentam a todo momento transmitir saber, mas porque
insistir em fazer aquilo que se tem consciência de que não deu certo, de que não funcionou, se enquanto aluno não
aprendeu apenas ouvindo porque insistir em “ensinar” ao seu aluno através de discursos cansativos. Para uma
aprendizagem emancipatória concordando com a metodologia de (FREIRE, 2011) é imprescindível o diálogo, a troca de
informações, de opiniões, de saberes, nunca o “monólogo” de alguém que “sabe” para alguém que não “sabe”, mas
sempre a busca inquietante de alguém que deseja saber mais.
 
2 PESQUISA PARTICIPANTE
Ao iniciar esta pesquisa foi possível identificar concordando com (BRANDÃO 1985, p.15) que a pesquisa participante
recebe várias nomeações de autores para autores: “Observação Participante”, “Investigação Alternativa”, “Investigação
Participante”, “Auto-Senso”, “Pesquisa Popular”, “Pesquisa dos Trabalhadores”, “Pesquisa-Confronto”,
“Pesquisa-Ação”... Apesar de receber nomes diferentes, estas pesquisas partem de práticas e teorias muito parecidas e
apontam para um mesmo objetivo.
Para (FRANCO 2005, p.489) “a pesquisa-ação é uma pesquisa pedagógica que cientificiza a prática educativa, a partir
de princípios éticos que visualizam a contínua formação e emancipação de todos os sujeitos da prática”. Para
(BRANDÃO 1985, p.9) a Pesquisa Participante “é uma modalidade nova de conhecimento coletivo do Mundo e das
condições de vida de pessoas, grupos e classes populares que participam do direito e do poder de pensarem,
produzirem e dirigirem os usos de seu saber a respeito de si próprias”. Conforme (FREIRE 1985, p. 37) “para que uma
pesquisa aplique métodos participantes, o povo tem que participar na investigação como investigador e estudioso e não
como mero objeto”. Para (DEMO 1985, p. 121) Apud Hall, “a pesquisa participante é uma atividade integrada que
combina investigação social, trabalho educacional e ação”.
Sendo assim, pesquisa participante pode ser entendida como uma pesquisa realizada com o povo, cujo objetivo,
dependendo da ideologia política, pode ser a transformação da realidade com a intervenção de todos os sujeitos
envolvidos, pesquisadores e pesquisados.
De acordo com (DEMO 1991, p.9) “é importante chamar a atenção para a importância da pesquisa como uma atividade
mais presente na escola, é preciso desmistificar a pesquisa, é preciso torná-la processo normal da formação humana”,
ainda de acordo com (DEMO, 1991) “através da pesquisa é possível a adequação entre teoria e prática visto que são
processos dependentes, não é possível uma prática sem teoria, assim como para uma teoria ter valor é necessário ser
testada na prática”. “A tônica básica, todavia, do ponto de vista metodológico é a união entre conhecimento e ação”
(DEMO, 1985, p.129).
...O “bom teórico”, assim, não é aquele que se perde nos meandros da elucubração infindável, ao longe sempre
incompreensível porque nada tem a comunicar de prático e aproveitável, mas aquele que insiste na estringência
conceitual, sabe perseguir análises e interpretações, conhece caminhos diferentes de tentativa explicativa, guarda vivo
senso crítico dos vazios de toda e qualquer teoria, retorna à teoria no contexto de qualquer prática, toma a explicação
como desafio sempre a ser recomeçado, aceita todo ponto de chegada como inevitável próximo ponto de partida...
(DEMO, 1991, p.23).
2.1 PESQUISA PARTICIPANTE: PRINCÍPIO EDUCATIVO
A pesquisa é considerada um princípio educativo quando ultrapassa a condição de reprodução de parâmetros sociais,
quando é realizada com o objetivo emancipatório, combina ação/reflexão/ação, discussão, investigação, análise, uma
permanente inter-relação entre teoria e prática. A teoria fundamenta a prática, mas é a prática que concretiza a teoria.
Através da pesquisa é possível ao professor e ao aluno confrontar teorias, analisar experiências práticas, construir e
reconstruir aprendizagem, aprender e ensinar através da pesquisa, enquanto professor que pesquisa através do
exemplo, da prática, estimula o aluno a pesquisar, constitui-se hipocrisia solicitar ao discípulo uma atividade que o
mestre não tenha competência para realizar. A aprendizagem significativa é proporcionada através da pesquisa, o
aprendiz que pesquisa tem condições de argumentar, questionar, acreditar, defender, discordar, concordar.
Na universidade não pode haver grupo separado de pesquisadores, de docentes, de extensionistas. Pesquisa é o
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cotidiano mais cotidiano. Não supõe lugar especial, salário adicional, horário específico. Isto não impede que alguém se
dedique apenas à pesquisa como princípio científico, mas exige que toda profissionalização conserve pelo menos
pesquisa como princípio educativo (capacidade de questionar, de se reciclar, de continuar aprendendo a aprender).
(DEMO, 1998, p.129).
Diante disto é possível afirmar concordando com o pensamento dos teóricos aqui apresentados que a pesquisa é um
princípio educativo porque é através da investigação, do questionamento, da busca por respostas que é possível
aprender realmente, mas aprender aqui não é compreendido como algo certo que não vai ser mudado, como algo
estático, verdade absoluta, aprender através da pesquisa representa buscar sempre, duvidar sempre, acreditar que a
verdadeira aprendizagem consiste em uma busca constante por respostas, em um constante diálogo com a realidade
que é dinâmica e não parada. A pesquisa é um princípio educativo quando o pesquisador no movimento de busca
constante descobre que aprender é um movimento que não para, que o saber consiste em saber que o sabido é nada
diante do universo em que nos encontramos.
3 A PRÁTICA DOCENTE E A PESQUISA
Os teóricos aqui apresentados defendem a ideia de que a verdadeira aprendizagem ocorre através da pesquisa, que só
quem pesquisa tem algo a dizer, e que a metodologia do “ensinar” algo que os outros disseram está ultrapassada, o
verdadeiro profissional da educação deve ter algo a dizer de seu e não copiar o que os outros disseram, pois as aulas
consistem em o professor repassar o saber alheio, o aluno “decorar” para a prova e depois esquecer, o que não significa
“aprender”. (FREIRE 2011, p. 81) “Só existe saber na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, impaciente,
permanente, que os homens fazem no mundo, com o mundo e com os outros”. Isto só é possível através da pesquisa,
sendo assim, pesquisar deve fazer parte do cotidiano docente para também fazer parte do cotidiano discente, é
impossível “ensinar” o que não sabe.
Na luta pela valorização do profissional deve entrar com ênfase o compromisso com a pesquisa, no quadro da coerência
emancipatória, que é sempre o núcleo mais digno da educação. O “professor” (com aspas), para tornar-se
PROFESSOR (sem aspas e com maiúscula), carece de investir-se da atitude do pesquisador e, para tanto, perseguir
estratégias adequadas (DEMO, 1991, p.85).
A realidade docente e discente na academia pode ser o ponto de partida para despertar aluno e professor quanto a
situação da realidade experimentada por eles mesmos enquanto atores da história, o aluno que busca a aprendizagem
ao despertar que não está aprendendo busca caminhos para realmente aprender, o professor ao compreender que não
“ensina” busca novos caminhos para conseguir “ensinar” é nessa busca por transformar a situação real que a verdadeira
aprendizagem acontece, é nesta busca, na pesquisa por novos caminhos que se compreende o que antes era
incompreendido, apenas dito, ouvido, copiado, transmitido.  Para (FREIRE 2011, p.85) “A sua “domesticação” e a da
realidade, da qual se lhes fala como algo estático, pode despertá-los como contradição de si mesmos e da realidade”.
Qualquer proposta de educação que se pretenda emancipatória deve ter a pesquisa como base, como referência, para
tanto é preciso motivar, estimular, incentivar o educando a pesquisa, torna-se necessário apresentar ao educando os
caminhos, os problemas, nunca as respostas, os dados concretos, algo imutável, ao contrário é necessário instigar a
busca pelo diferente, a compreensão de que existem vários caminhos para chegar a um objetivo e não apenas um que
é imposto como verdade incontestável, nesse processo de “aprender” é imprescindível a compreensão de que
emancipação se dá de dentro para fora, é preciso vontade, querer, sentir necessidade de ser livre, pois de acordo com 
(DEMO 1991, p.17) “liberdade ou é conquista, ou é domesticação”.
Assim, a pesquisa é o meio para se alcançar a emancipação, é através da busca incessante por respostas que é
possível ter o que dizer, porque dialogou com vários pensamentos a respeito de um mesmo assunto, foi possível
analisar, concordar, discordar, recomeçar, dizer o que pensa sobre algo que muito ouviu,  buscou, questionou, analisou,
“ter a palavra” e não apenas “retransmitir” o que ouviu, mas se posicionar, se colocar, atuar como verdadeiro ator da
história que é. Para (BRANDÃO 1985, p. 36) “pesquisar e educar se identificam em um permanente e dinâmico
movimento”. Quando o educador pesquisa com o educando, “ensina” e “aprende” enquanto pesquisam, e juntos
aprendem a aprender, movimento indispensável a uma educação que se pretenda “libertadora”, “emancipatória”.
Ao docente cabe um posicionamento, é incoerente o discurso de corda bamba, de imparcialidade, cabe ao docente
saber a quem pretende servir, qual a sua compreensão de educação, de mundo, qual o objetivo que pretende alcançar
com sua metodologia em sala de aula, qual a sua crença na história, o que busca com os seus alunos, apenas a
contemplação da realidade ou a compreensão dela para saber intervir, acredita que o saber é algo conquistado ou
transmitido, acredita ou não na capacidade de “aprender” do seu aluno. A tarefa docente é política, ideológica, tem
consequências, por isso, não deve ser realizada inconscientemente, deve ser realizada baseada em objetivos,
direcionada, e o professor é o condutor da direção, cabe a ele a responsabilidade do percurso.
“... Quando se assume uma prática, opta-se por ela, com virtudes e defeitos. Lança-se mão da ideologia para justificar a
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prática, para enaltecer as virtudes e para encobrir os defeitos. Tudo isso é simplesmente histórico. Quem não tiver
coragem de assumir também os defeitos da prática, jamais chegará à prática  (DEMO 1984, p.110).”
De acordo com (FREIRE 2011, p. 111) “o que se espera de educadores que se pretendam progressistas é que sejam
coerentes com seu sonho democrático, respeitem os seus educandos e jamais os manipulem”. Ao educador é preciso
coerência entre teoria e prática, espera-se de um educador comprometido com uma educação libertadora que ele
trabalhe para a libertação do pensar do educando, e não é possível libertar pela cópia, não é possível libertar exigindo
que o discípulo pense igual ao mestre, mas é preciso libertar para que o discípulo busque o seu pensar através do
diálogo, da pesquisa, da busca pelo seu pensar com o outro e não através do outro.   
Para (DEMO 1991, p. 90) “a meta é o novo mestre, que aprende a aprender, sua marca é saber criar soluções”. E para
que este novo mestre se apresente é indispensável a pesquisa, a busca por respostas, a curiosidade, a vontade, a
dedicação, os questionamentos; aprender a aprender deve ser a busca do mestre e do discípulo, saber que é um ser
incompleto conforme nos chama atenção (FREIRE, 2011) é indispensável para o não contentamento do que já se sabe,
mas ao contrário, diante da certeza de sua incompletude está sempre em busca de mais. É neste sentido que a
pesquisa é um princípio educativo, deve estar na base de todo aprendizado consciente.
 
4 CONCLUSÃO
A partir das leituras realizadas para a construção deste texto é possível apresentar algumas reflexões referentes a
pesquisa participante e a importância dela para o trabalho docente, primeiro é possível considerar pesquisa participante
aquela realizada com pesquisador e pesquisados envolvidos na busca por respostas a problemas de interesse de todos,
cabe ao pesquisador orientar e permitir sempre o diálogo entre todos os envolvidos, saber ouvir é muito importante,
acreditar na capacidade do outro também.
Segundo, a busca por respostas para a construção deste texto teve como objetivo refletir sobre a importância da
pesquisa participante na construção dos saberes docente, tendo a pesquisa como um princípio educativo aprender a
aprender é fundamental para o trabalho de professores, o docente que pesquisa é o docente capaz de dizer a sua
palavra e de estimular os outros a fazer o mesmo. Concordando com (DEMO,1991) “quem não sabe pesquisar, não
sabe educar”, sendo assim, a pesquisa é importante para a construção de uma prática educativa libertadora e para a
conquista do “ser mais” que todos tem o direito. Um professor que não sabe pesquisar ou não tem o hábito da pesquisa
não tem condições de estimular este ato aos seus alunos, é impossível dar o que não tem.
Sendo assim, é possível considerar que o objetivo de justificar a importância da pesquisa para a prática docente foi
atingido, fica evidente que o professor que pesquisa tem autoridade para solicitar que o aluno pesquise e tem
competência para argumentar. Alguns saberes são importantes para a prática docente baseada em pesquisas: o saber
em construção, que o ser é por essência incompleto, por isso, sempre em busca por respostas, consciente de que não
existe verdade absoluta, o saber ouvir o outro, ter o outro como colaborador, não se considerar dono da verdade, é
preciso ser referência para o aluno através do exemplo.
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