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A FORMAÇÃO DE PESQUISADORES INICIANTES: CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA PARTICIPANTE

ELISABETE FERREIRA ESTEVES CAMPOS

EIXO: 11. EDUCAÇÃO, SOCIEDADE E PRÁTICAS EDUCATIVAS

Resumo: Neste texto, relatamos o processo de interatividade com um grupo de pesquisadores iniciantes na área da
Educação, problematizando abordagens metodológicas nas pesquisas educacionais que ainda podem manter certo
caráter instrumental e análises reducionistas, desconsiderando a relação educação-sociedade. Os encontros com os
participantes tiveram como objetivo analisar os percursos metodológicos na produção do conhecimento científico,
destacando a Pesquisa Participante por seu caráter social e político, contribuindo com a formação dos pesquisadores
para alcançarem novos níveis de elaboração da consciência política em contextos investigativos. Assumimos, como
metodologia para os encontros, a perspectiva dialético-dialógica freireana, promovendo espaços de reflexão e revisão
das ações investigativas dos participantes, tendo em vista um processo formativo crítico emancipador.

Palavras-chave: Pesquisadores iniciantes. Pesquisa Participante. Dialogicidade.

Abstract: In this text, we report on the interactivity process with a group of beginner researchers in the area of
&8203;&8203;Education, discussing methodological approaches in academic research that can still maintain certain
instrumental character and reductionist analyzes disregarding the education-society relationship. The meetings with the
participants aimed to promote dialogues about the processes of production of scientific knowledge, mediated by
theoretical studies, with reference to Participant Research, with the purpose of reaching new levels of elaboration of
political awareness in research contexts. The participatory methodology was assumed in the Freirean
dialectic-dialogical perspective, promoting spaces for reflection and review of the participants&39; investigative actions,
in view of a critical emancipatory formative process.

INTRODUÇÃO

O propósito deste artigo, é relatar o processo de interatividade nos encontros com pesquisadores iniciantes na área de
Educação, para tratar da problemática que emergiu no próprio grupo, referente às pesquisas educacionais baseadas
em epistemologias tendencialmente tecnicistas, com análises reducionistas e apartadas do contexto político e social.
Apesar das críticas já sistematizadas acerca de pressupostos epistemológicos em uma “abordagem experimental com
técnicas operacionais” (SEVERINO, 2007), na qual os sujeitos são meros informantes, não se pode considerar que
esse conceito já tenha sido totalmente superado, conforme manifestações iniciais expressas pelos participantes.

O grupo de pesquisadores com os quais interagi, durante o ano de 2016, eram egressos de diferentes cursos de
graduação/bacharelado, e estavam em um processo de aproximação com a complexidade característica das
pesquisas na área da Educação. Em suas manifestações iniciais sobre o conceito de pesquisa, problematizamos uma
prática empírica de coleta de dados por meio de observações, questionários e outros instrumentos, cujos dados
seriam mensurados, preferencialmente, sem a intervenção do pesquisador. Como disseram nos encontros iniciais,
tratava-se de uma “tarefa de investigação para levantamento de dados, informações que ajudam a embasar ou refutar
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conhecimentos” ou ainda “investigação de um assunto, relacionando índices quantitativos e hipóteses”.

As expressões dos participantes foram discutidas pelo próprio grupo cujas ideias, por mim problematizadas, foram se
ampliando com os estudos de referenciais teóricos que abordam as pesquisas educacionais em seus aspectos
políticos e sociais. É relevante destacar que as experiências profissionais diversas dos participantes conferiu ao grupo
uma característica peculiar de interatividade e uma riqueza na circulação de diferentes ideias, que iam se
reconfigurando no decorrer dos encontros, de forma colaborativa.

A metodologia para os trabalhos do grupo, na perspectiva dialético-dialógica de Freire (2005), partiu das ideias e
contextos dos participantes, tendo sido permeadas pelos estudos teóricos, análises de vídeos e fotos, bem como
análises de diversas teses e dissertações. Nessa metodologia, assumimos, como pressuposto, o respeito às
diferenças de saberes, culturas, pontos de vista, bem como a diversidade na história de cada um que os mobilizou a
optar por determinado objeto de investigação científica, na área da Educação, conforme seus respectivos projetos de
pesquisa, ainda em fase inicial. No dizer de Ludke e André (2015, p.3) “a pesquisa traz consigo, inevitavelmente, a
carga de valores, preferências, interesses e princípios que orientam o pesquisador”. Assim, abrir espaço para que tais
aspectos pudessem emergir durante os encontros, foi um compromisso assumido por mim, enquanto coordenadora do
grupo. As relações dialógicas (FREIRE, 2005), foram se constituindo e se fortalecendo, tendo em vista a produção de
conhecimentos relativos à educação e à pesquisa no contexto da atualidade.

E, se ele [o diálogo] é o encontro em que se solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos
endereçados ao mundo a ser transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de
depositar ideias de um sujeito no outro, nem tampouco torna-se simples troca de ideias a
serem consumidas pelos permutantes (FREIRE, 2005, p.91).

Por isso, os diálogos entre os participantes sobre como compreendem a educação e a pesquisa em seus projetos
iniciais, tornou-se fundamental para os trabalhos grupais, que teve como objetivo central a formação crítica e reflexiva
dos participantes para a gradativa construção de sua emancipação como pesquisadores.

Os diálogos (FREIRE, 2005), foram permeados por fundamentos teóricos cujos estudos se intensificaram e ampliaram
tendo em vista uma consistente formação teórico-prática dos pesquisadores iniciantes, aproximando-os do significado
da ciência como construção do conhecimento tendo em vista o compromisso político com transformações sociais
entendendo “o fenômeno educacional situado dentro de um contexto social” (LUDKE & ADRÉ, 2015, p.6).

Assim, a relação entre os estudos teóricos para a compreensão de conceitos e a construção de saberes relativos à
pesquisa em função de suas intencionalidades, imbricaram-se com as análises acerca das possibilidades relativas aos
percursos metodológicos das pesquisas acadêmicas e daquelas propostas pelos próprios participantes.

Nesse processo interativo de estudos metodológico, a Pesquisa Participante destacou-se por ter sido compreendida
como possibilidade de construção coletiva do conhecimento, no qual pesquisar e educar estão em um “permanente e
dinâmico movimento” (FREIRE, 1985, p.36). A abordagem metodológica da Pesquisa Participante provocou
entusiasmo nos pesquisadores iniciantes, por superar a ideia da pesquisa como um ato de coletar dados junto aos
sujeitos concebidos como meros informantes e objetos da pesquisa.

Esse trabalho formativo culminou com a escrita de registros reflexivos, pelos participantes, cujos conteúdos motivaram
a elaboração deste texto destacando a relevância do processo reflexivo e de autoria na formação do pesquisador.

A análise dos registros nos levaram à definição de algumas categorias, no entanto, pelos limites deste texto,
selecionamos duas para serem apresentadas: a) O pesquisador como sujeito em formação e b) A realidade concreta:
o local de realização da pesquisa.

Concluímos que, nesse grupo, os estudos voltados às pesquisas educacionais e, especialmente à Pesquisa
Participante, provocaram a revisão dos projetos iniciais dos participantes, ampliando as reflexões relativas aos
conceitos de Educação, Ciência, Pesquisa, Pesquisador e, especialmente na compreensão do sujeito da pesquisa,
para que não seja transformado em objeto. Isto porque, a participação dos sujeitos nas pesquisas tem um caráter
eminentemente político e é um princípio defendido por Freire (1985), para que a investigação se constitua em espaço
de formação para todos os envolvidos, promovendo a construção de conhecimentos que fundamentam as
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possibilidades de transformações, tendo em vista o compromisso das pesquisas com as causas da Educação.

1. PESQUISA PARTICIPANTE: BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO
Nos diálogos com os pesquisadores iniciantes sobre pesquisas acadêmicas na área da Educação, evidenciou-se a
necessária compreensão sobre os conceitos de Educação, Pesquisa e Ciência. Fals Borda (1985, p.44) problematiza
o processo de produção do conhecimento científico e a comunidade científica que exerce influência sobre a
manutenção do status quo político e econômico, monopolizando a definição de Ciência e decidindo o que é ou não
científico. Citando Gramsci (1976), que identifica uma “filosofia espontânea” nas classes trabalhadoras, Fals Borda
(1985) propõe outras formas de conceber a Ciência, aproximando-a do conhecimento popular, do sistema de crenças
e práticas cotidianas.

De fato, basta recordar o quanto esta “filosofia” e cultura popular têm feito pela civilização,
desde os produtos agrícolas até as práticas medicinais e as ricas contribuições artísticas.
Não é raro encontrar-se pessoas cultas que delas se apropriam e transformam o
conhecimento ou a tecnologia e a arte popular, fazendo com que se mostrem como novas
descobertas e modismos (FALS BORDA, 1985, p. 48, destaque do autor).

Com esses argumentos, o autor defende a necessária reordenação da atuação científica, considerando as
“necessidades das grandes maiorias humanas que são vítimas do progresso desequilibrado da própria Ciência” (FALS
BORDA, 1985, p.47). Para o autor

É preciso, pois, aproximar-se das bases da sociedade não apenas com o objetivo de
entender sua própria versão de sua ciência prática e expressão cultural, mas também para
procurar formas de incorporá-la às necessidades coletivas mais gerais, sem ocasionar a
perda de sua identidade e seu teor específico (FALS BORDA, 1985, p.47).

Nesse sentido, propõe a pesquisa com a participação de grupos populares, reconhecendo que a cultura popular é
dinâmica e constituída por elementos positivos e negativos, abrindo possibilidades de transformação, tanto no
conhecimento quanto na ação, superando a difusão e predominância de valores burgueses e alienantes (FALS
BORDA, 1985, p.51). Assim como Freire (1985), entende que a Pesquisa Participante pode levar a novos níveis de
consciência política.

Para Brandão (1985, p.9), a Pesquisa Participante, como uma modalidade de “conhecimento coletivo do Mundo e das
condições de vida de pessoas, grupos e classes populares”, promove a participação que permite aos sujeitos assumir
“o próprio pensamento, suas perguntas e dúvidas, decidindo sobre os usos que fazem do conhecimento para
transformar o Mundo que os transformou em objetos”.

Conhecer a sua própria realidade. Participar da produção desse conhecimento e
tomar posse dele. Aprender a escrever a sua história de classe. Aprender a
reescrever a História através de sua história. Ter no agente que pesquisa uma
espécie de gente que serve. Uma gente aliada, armada dos conhecimentos
científicos que foram sempre negados ao povo, àqueles para quem a pesquisa
participante – onde afinal pesquisadores e pesquisados são sujeitos de um mesmo
trabalho comum, ainda que com situações e tarefas diferentes – pretende ser um
instrumento a mais de reconquista popular (BRANDÃO, 1985, p.11, destaques do
autor).

A Pesquisa Participante foi se configurando a partir das críticas ao elitismo da Ciência clássica e sua suposta
neutralidade. Como explica Fals Borda (1985, p.60), na América Latina, experiências de aproximação entre
pesquisadores e grupos populares promoveram um intercâmbio teoria-prática, deslocando os cientistas “das
universidades para o campo concreto da realidade” e “alterando a relação objeto-sujeito” (FALS BORDA, 1985, p. 60).
Para o autor, a pesquisa participante “induz os eruditos a descer das torres de marfim e a se sujeitar ao juízo das
comunidades em que vivem e trabalham, em vez de fazerem avaliações de doutores e catedráticos” (FALS BORDA,
1985, p.60). Como afirma Freire (1985, p.34), os problemas nas práticas de pesquisa são “fundamentalmente políticos
e ideológicos e não apenas epistemológicos, pedagógicos ou das ciências sociais”.
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No dizer do autor (FREIRE, 1985, p.35), a realidade concreta se dá na “relação dialética entre objetividade e
subjetividade”, que não permite “reduzir os grupos populares a meros objetos de minha pesquisa”. A participação dos
sujeitos, portanto, tem um caráter político e é um princípio defendido pelo autor para a formulação de pesquisas que
são também espaços de formação para os pesquisadores e os grupos participantes.

Quanto mais, numa tal forma de conceber e praticar a pesquisa, os grupos populares vão
aprofundando, como sujeitos, o ato de conhecimento de si em suas relações com a sua
realidade, tanto mais vão podendo superar ou vão superando o conhecimento anterior em
seus aspectos mais ingênuos. Desse modo, fazendo pesquisa, educo e estou me educando
com os grupos populares. Voltando à área para pôr em prática os resultados da pesquisa,
não estou somente educando ou sendo educado: estou pesquisando outra vez. No sentido
aqui descrito, “pesquisar e educar se identificam em um permanente e dinâmico movimento”
(FREIRE, 1985, p. 36).

Com o intuito de aproximar cada vez mais o pesquisador de seu objeto de pesquisa, os sujeitos se tornam parte de
um mesmo processo, que possui como propósito mudanças sociais; portanto, não podem ser apenas objetos de
pesquisa.

A Pesquisa Participante, nesse processo de elaboração e sistematização de experiências práticas, recebeu muitas
críticas, que podem ser analisadas como desafios a serem enfrentados e superados. Dentre as críticas, podemos
destacar o risco da precariedade metodológica, apontado por Demo (1995).

A PP [pesquisa participante] é dúbia quando minimiza procedimentos metodológicos
necessários para emprestar formato científico a suas teorias e práticas. Se é correto
combater o formalismo dos discursos, é falso, sobretudo, privilegiar falas desconexas, mal
argumentadas, por vezes até contraditórias, encobrindo precariedades metodológicas
evidentes (DEMO, 1995, p.65).

O autor (1995, p.65) questiona também “a falta de conjugação entre pesquisar e participar [...] ora prevalecendo
ativismos que não se voltam para a teoria, ora a exercícios teóricos tendo a participação como mero objeto de
análise”. Critica a falta de planejamento, o excesso de reuniões em detrimento da ação, o “participacionismo
substituindo o academicismo”; “opiniões soltas, infundadas”; “o discurso ideológico apelativo para obter a submissão
ideológica dos sujeitos”; “desprestígio de saberes operacionais importantes”, dentre outras críticas (DEMO, 1995,
p.66-67). Ainda assim, reconhece a grande contribuição da Pesquisa Participante, sua validade e necessidade
(DEMO, 1995, p.69).

Entendemos que muitas questões apontadas por Demo (1995) podem ocorrer em quaisquer investigações. Cabe
lembrar que os próprios autores que tratam da Pesquisa Participante, também destacam suas preocupações com
equívocos metodológicos, político-pedagógicos e posturas dogmáticas dos pesquisadores. Vejamos um exemplo:

Se o intelectual engajado ou o núcleo de liderança tornarem-se dogmáticos em seu trabalho,
podem estar formando antes uma ciência para o povo, como ela sempre foi concebida nos
círculos das classes dominantes e transmitida às massas da maneira paternalista tradicional
(FALS BORDA, 1985, p.50, destaque do autor).

Compreender as possibilidades, intencionalidades e também os equívocos e riscos da Pesquisa Participante é
condição para que o pesquisador possa assumi-la de forma crítica e ética. Não podemos deixar de destacar sua
complexidade e o grande desafio que representa, uma vez que, como vimos, tal pesquisa não se restringe à coleta de
dados empíricos em uma realidade supostamente estática para análise individual do pesquisador. As exigências são
enormes, requerendo também a necessária formação do pesquisador para que assuma os princípios fundamentais
que caracterizam a Pesquisa Participante e a coerência com sua prática. Tais fundamentos foram estudados e
debatidos com grupo de pesquisadores iniciantes, para que pudessem analisar e refletir acerca de seus próprios
projetos de pesquisa, seu caráter político e social.
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1. AS INTERAÇÕES GRUPAIS: REVISITANDO CONCEITOS
Considerando os objetivos dos trabalhos grupais, os conceitos de Educação, Pesquisa e Ciência foram estudados
com a contribuição de autores numa perspectiva crítica. O conceito de Educação, na obra de Freire (2005), permitiu
rever as ideias iniciais do grupo para compreender seu aspecto político, ético e emancipador. Conceitos com as quais
os participantes estavam se aproximando e apropriando, contribuíram especialmente para compreender as relações
teórico-práticas. Após alguns encontros problematizando as expressões dos participantes à luz do referencial
freireano, foram elaboradas escritas para sistematização dos novos conhecimentos em construção, destacando-se o
seguinte excerto:

Educar é promover a construção de conhecimentos e estimular o pensamento crítico; mediar
culturas diferentes; formar cidadãos; formar para a humanização; promover a
conscientização da leitura de mundo dos educandos e construir outras leituras possíveis;
promover transformações pessoais e sociais. (Excerto de registro de participante)

Da mesma forma, o estudo e a discussão do conceito de pesquisa, desafiou o grupo para a expressão de ideias que
foram sendo ampliadas com os referenciais teóricos estudados. Nesse processo reflexivo, um dos participantes se
manifestou nos seguintes termos em seu registro final:

A pesquisa é inerente ao ser humano; surge de nossas inquietações; é impulsionada pelos
questionamentos; constrói narrativas para compreender as questões humanas, para
promover espaços de mudanças tendo em vista uma sociedade mais humanizada, com
justiça social; Educação e Pesquisa estão em estreita relação. (Excerto de registro de
participante).

A partir de outros registros dos participantes, definimos algumas categorias de análise do percurso formativo dos
pesquisadores iniciantes. No entanto, pelos limites deste texto, apresentaremos apenas duas:

a. O pesquisador como sujeito em formação
No início dos trabalhos grupais, os participantes manifestaram dúvidas nas atividades investigativas, acerca da
relação objetividade e subjetividade, pesquisador e sujeitos. O pensamento, ainda dominante, da necessária
neutralidade do pesquisador, gerava inquietações quanto ao desenvolvimento de suas próprias pesquisas. Sobre essa
questão, Ludke e André (2015, p.5) assim se manifestam:

Acreditava-se então que em sua atividade investigativa o pesquisador deveria manter-se o
mais separado possível do objeto que estava estudando, para que suas ideias, valores e
preferências não influenciassem o seu ato de conhecer. Assim se procuraria garantir uma
perfeita objetividade, isto é, os fatos, os dados se apresentariam tais quais são, em sua
realidade evidente.

Com os estudos e debates no grupo, suas ideias iniciais foram sendo ressignificadas e os registros se tornaram mais
elaborados, surgindo a compreensão de que pesquisar é um processo dialético, onde a pesquisa e o pesquisador se
constituem mutuamente, assim como é processual a construção de conhecimentos. Evidenciou-se, em suas
narrativas, o processo formativo contínuo daqueles que se dedicam à pesquisa, compreendendo que suas escolhas
não são neutras e que o conhecimento produzido nunca é definitivo. Sobre essa questão, destacamos a seguinte
narrativa:

Ao pensar a construção do pesquisador, refletimos principalmente sobre o nosso próprio
fazer e o movimento em que nos constituímos enquanto tal. Dessa forma, entende-se que
este processo de olhar o pesquisador como um ser em construção nos torna mais humildes
e generosos em relação ao nosso próprio trabalho. Compreender que um assunto não é
esgotável e que não chegaremos a uma verdade absoluta nos abre maiores possibilidades
de criar, construir e produzir conhecimento (Excerto de registro participante).
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Quando optamos por determinado percurso metodológico dentre várias possibilidades, este é resultado de nossas
análises em função do objeto de estudo e da problemática da pesquisa, como também do compromisso político
assumido pelo pesquisador. Mas as opções implicam em reconhecer o pesquisador como sujeito em construção que,
quanto mais estuda e reflete acerca de seu objeto de pesquisa, mais consistência e coerência terá em suas escolhas.

O estudo da teoria, uma consistente investigação dos conhecimentos já construídos sobre o objeto de pesquisa e do
contexto atual, compõe o cenário sobre o qual o pesquisador irá se apoiar para sua investigação a partir de novas
interrogações frente ao problema que o mobiliza. Não assumir a ciência nesses termos resulta no perigo de uma
pesquisa que se restringe às técnicas de coleta de dados. Risco de inconsistências, de perda de significado em nome
de uma suposta isenção do pesquisador, que na realidade não existe.

Se no planejamento e desenvolvimento de pesquisas não há neutralidade científica, as escolhas em relação ao
percurso metodológico, ao contexto em que ocorrerá a pesquisa, aos métodos de coleta e análise de dados,
referenciais teóricos, dentre outros aspectos, serão sempre marcados por suas idiossincrasias, por suas opções
políticas, ideológicas, pelos princípios e concepções que assume. Para outro participante:

[...] produzir conhecimentos requer assumir uma posição de responsabilidade. Afinal, a
produção de conhecimentos não é neutra, o pesquisador é um agente que intervém e
transforma os contextos onde atua na medida em que produz discursos e saberes sobre
esses contextos e sobre os sujeitos com os quais pesquisa (Excerto de registro de
participante).

No decorrer dos estudos realizados pelo grupo em relação às diferentes opções teórico-metodológicas, ampliaram-se
os debates sobre quem é o sujeito da pesquisa, questionando-se a figura do pesquisador no papel central.

Nossas perspectivas de mundo e nossos pontos de vista podem nos levar a desprezar o que
acreditamos que não mereça atenção. Podemos estabelecer objetivos e de fato utilizar as
pessoas que pertencem ao local da investigação como meros objetos para nossa pesquisa.
(Excerto do registro de participante).

Tais reflexões abriram espaço para considerar a relevância dos sujeitos nas pesquisas, analisando de que forma o
pesquisador e sujeitos interagem. A Pesquisa Participante pareceu responder à essa questão, ao compor um cenário
de diálogos entre pesquisadores e sujeitos, assumindo um significado especial por seu caráter político em um
ambiente interativo, no qual a participação de todos é relevante no processo investigativo, promovendo a construção
de conhecimentos teóricos que fundamentam as ações transformadoras. Vejamos como se expressou outro
participante:

É importante citar que, no caso da pesquisa participante, além do recolhimento dos dados, é
significativa a apreensão entre o que de fato acontece no desenvolver do processo educativo
e a apreensão deste processo pelos agentes envolvidos na relação objetividade e
subjetividade (Excerto de registro de participante).

No bojo dessas discussões, o projeto de pesquisa de cada um foi sendo retomado para que o percurso metodológico,
os fundamentos teóricos e o contexto da pesquisa pudessem ser objeto de análise e reflexão, indicando possibilidades
de mudanças no próprio projeto e na ação de pesquisa visando à coerência epistemológica, evidenciando que o
pesquisador é um sujeito em formação.

Neste texto, relatamos que esse processo ocorreu no contexto dos estudos e reflexões, com destaque especial à
Pesquisa Participante, demonstrando que se trata de uma valiosa metodologia no desenvolvimento de pesquisas na
área da Educação. Não significa, no entanto, que todos participantes do grupo assumiram essa modalidade de
pesquisa, mas acreditamos que conhecer tal possibilidade, seus fundamentos e princípios, contribui para a formação
de pesquisadores, promovendo a construção de conhecimentos e a revisão de seus projetos.

b) A realidade concreta: o local de realização da pesquisa
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As narrativas e registros dos participantes, revelaram as relações significativas entre os estudos, diálogos, reflexões e
ações dos pesquisadores. De acordo com a narrativa oral de um dos participantes, “ao nos depararmos com o lugar
onde realizaremos a pesquisa de campo, o primeiro julgamento que nos vem à mente é em relação à realidade local”.
Em seu entendimento, dependendo do tipo de pesquisa, há um pré-conceito do pesquisador em relação ao local onde
a investigação será desenvolvida, podendo, de certa forma, interferir na coleta e análise de dados.

Quando acreditamos que somos os detentores do conhecimento, invadimos a cultura local,
dominando-a e educando-a, porque afinal temos as nossas verdades e fechamos os nossos
olhos para a realidade concreta daquele ambiente.

[...]

Esse posicionamento vai se modificando na medida em que vamos assumindo uma atitude
compreensiva e crítica da realidade e construindo outro conceito de pesquisa. (Excerto de
registro de participante)

Para esse pesquisador iniciante, reconhecer suas crenças, seus valores, seus pré-conceitos, é fundamental para um
processo reflexivo, que promova uma mudança na postura investigativa. Freire (1985), autor que fundamentou nossos
estudos, nos instiga a repensar um modelo de pesquisa elitista, destacando o caráter político da atividade científica
que realizamos.

Se me preocupa, por exemplo, numa zona rural, o problema da erosão, não o compreenderei
profundamente, se não percebo criticamente a percepção que dele estejam tendo os
camponeses da zona afetada. A minha ação técnica sobre a erosão demanda de mim a
compreensão que dela estejam tendo os camponeses da área. A minha compreensão e o
meu respeito. Fora dessa compreensão e desse respeito à sabedoria popular, à maneira
como os grupos populares se compreendem em suas relações com o seu mundo, a minha
pesquisa só tem sentido se a minha opção política é pela dominação e não pela libertação
dos grupos e das classes sociais oprimidas (FREIRE, 1985, p.35).

A compreensão da necessária relação pesquisador-sujeitos em determinando tempo-espaço foi se consolidando nos
trabalhos grupais. A opção por uma pesquisa comprometida com a construção de conhecimento de forma coletiva e
dialógica torna-se uma proposta libertadora, reconhecendo que o conhecimento não é a verdade elaborada e
defendida pelo pesquisador. Passamos a compreender a realidade concreta ao reconhecermos os que antes seriam
objetos de pesquisa, como sujeitos que dialogam a respeito das subjetividades construídas naquele local, não para
uma substituição do conhecimento anterior, mas uma troca de percepções, de saberes, através de uma relação
dialética, que respeita cada um.

A leitura da realidade não é apenas um conjunto de dados coletados e analisados a partir da
perspectiva do pesquisador, mas uma leitura compreensiva construída coletivamente no
diálogo com a população local. (Excerto de registro de participante)

O caráter político-pedagógico dos fundamentos teóricos freireanos levou o grupo à reflexão acerca das pesquisas em
Educação, especialmente as que realizamos nas escolas de quaisquer níveis ou modalidades de ensino, incluindo as
universidades. A definição do local onde a pesquisa será desenvolvida, a forma como nos aproximamos daquela
realidade, a disponibilidade do pesquisador em dialogar com os sujeitos numa postura compreensiva sobre tal
realidade, certamente levará à coleta de dados que poderia não surgir em pesquisas empíricas nas quais o
pesquisador se limita a investigar por meio de instrumentos que restringem a expressão dos sujeitos, usando tais
dados para fazer indicações.

Quando elaboramos um projeto de pesquisa, o local não nos parece merecer tanta atenção.
Estamos muito mais interessados em elaborar questionários e entrevistas para coletar a
opinião dos sujeitos, sem nos darmos conta de que suas falas ocorrem em determinado
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contexto que o pesquisador precisa conhecer e considerar. (Excerto de registro de
participante)

A investigação sobre a realidade local não é proposta exclusiva da Pesquisa Participante, mas nessa abordagem
metodológica, tal investigação se torna essencial. As ações iniciais incluem visitas informais ao local, conversando
com os sujeitos e anotando seus relatos (Freire, 1985). Os registros escritos ou gravados tornam-se documentos
valiosos para a organização e análise de dados.

No contexto educacional, quando o local da pesquisa é a escola, a identificação do entorno pode ser relevante, tais
como: a formação do bairro, as características da população local, suas práticas culturais, a presença/ausência de
clubes, praças, fábricas, lojas, hospitais, dentre outros dados, irão compor um cenário no qual poderão emergir
questões que serão discutidas com os educadores e outros sujeitos envolvidos, em função do objeto de pesquisa. Da
mesma forma, as investigações acerca da organização escolar, das ações dos educadores, alunos e famílias, do
currículo instituído, do currículo em ação, além de outros dados, serão obtidos e problematizados nos diálogos com os
sujeitos.

As análises à luz de referenciais teóricos, poderão levar a outras leituras da realidade, das práticas educativas,
levando à construção de conhecimentos e possibilidades de mudanças. Assim, ao fazer pesquisa com os sujeitos
para compreender a realidade, analisando e colocando em prática mudanças consideradas pertinentes pelo grupo,
não somente ensinamos, mas aprendemos mutuamente sobre a realidade, “colocando a Ciência a serviço daquele
grupo, pois é por meio da presença deles que as mudanças poderão ocorrer”, como manifestou um dos participantes
em seu registro final.

1. A PESQUISA PARTICIPANTE NA ESCOLA: SUGESTÕES E DESAFIOS

Um dos participantes, tomando por base a proposta de Freire (1985) entendeu que:

Apesar de cada local e cada sujeito ser único e estar em constantes modificações, os
fundamentos teóricos e mesmo sugestões – como as propostas por Freire – tornam o
processo formativo dos pesquisadores crítico e reflexivo. (Excerto de registro de participante)

A Pesquisa Participante pode ser desenvolvida optando-se por diferentes caminhos ou etapas, mas Freire (1985) nos
ajuda a compreender melhor tal metodologia ao relatar sua sugestão de pesquisa para a Tanzânia, que “ensejasse a
organização de um programa de Educação de Adultos” (FREIRE, 1985, p. 37). A leitura deste texto contribuiu para o
grupo estabelecer relação entre a proposta teórica e a prática.

A contribuição de Freire para a Tanzânia se deu no contexto de sua libertação da colônia britânica. Com a libertação,
pretendiam investir no desenvolvimento da nação e reconstruir sua sociedade elaborando um projeto educativo. Na
análise de Freire (1985), esse propósito implicaria em métodos participantes, estabelecendo novas relações entre a
Universidade local e os grupos populares, envolvendo a população na identificação e análise dos problemas sociais e
discutindo possibilidades práticas para um projeto educativo. Com base em sua concepção de pesquisa e educação,
Freire apresentou uma proposta de Pesquisa Participante para a organização do conteúdo programático do Projeto de
Educação de Adultos.

Para o autor, o primeiro passo ao se realizar a Pesquisa Participante é ter um bom conhecimento acerca do que será
estudado e, consequentemente, verificar a existência de estudos já realizados, independentemente do método
escolhido pelo pesquisador anterior, analisando seus resultados (FREIRE, 1985, p. 38).

Outra etapa (p.38) é delimitar a área em que se realizará a pesquisa e iniciar visitas exploratórias, informando a
população envolvida sobre os propósitos do trabalho que só será realizado se todos aceitarem. É preciso esclarecer
os objetivos da pesquisa e seu desenvolvimento - as reuniões, registros, responsabilidades – em função dos
problemas que se pretende superar promovendo as mudanças de forma coletiva.

Na proposta de Freire (1985, p.39), as vozes dos pesquisadores jamais serão superiores às dos grupos populares,
uma vez que se estabelece uma relação dialógica em função do objeto da pesquisa que, no caso da Tanzânia,
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tratava-se de um possível programa de Educação. Vale ressaltar que a pesquisa deve ser flexível e aberta para novas
indagações e processos, refazendo-se sempre que necessário e aperfeiçoando-se sempre que possível. Ao optar por
esta metodologia, novos conhecimentos são construídos e recriados, contribuindo para que, superando a ideia de
objetos de pesquisa, a população envolvida seja reconhecida como um grupo de sujeitos que possuem saberes,
culturas, ideias e propostas para a transformação da realidade, tendo em vista o êxito nos propósitos estabelecidos.

O estudo dessa proposta elaborada por Freire (1985) pode ser tomado como referência, inspiração ou (re) criação de
outros projetos de pesquisa em Educação. Apresentamos, a título de exemplo, uma proposta baseada na tabela de
Brandão (1984), que foi elaborada por um dos participantes do grupo com etapas para uma possível investigação em
escola pública:

• 1ª. etapa: conhecer o que já existe em termos de pesquisas e estudos sobre o tema da investigação; analisar,
selecionar, categorizar as pesquisas e referenciais teóricos relativos ao objeto de estudo; delimitar a área em
que se realizará a pesquisa, estabelecendo critérios para escolha da unidade escolar e dos sujeitos
participantes; realizar pesquisa exploratória no entorno; apresentar a proposta aos profissionais da escola
deixando-os livres para decidirem se participam ou não; caso aceitem, planejar e realizar outras visitas para
uma aproximação da escola e seu entorno numa atitude compreensiva da realidade; organizar encontros com
os sujeitos para os diálogos iniciais ajustando o projeto de pesquisa, se necessário; definir combinados,
inclusive para que os encontros sejam registrados por escrito, por áudio ou vídeo cujos recortes serão definidos
em função do problema e objetivos da pesquisa; buscar aproximações sucessivas com os sujeitos,
apresentando e ampliando a coleta de dados, incluindo possíveis problemáticas de seu interesse; selecionar e
analisar documentos e outros materiais eventualmente necessários para a investigação.

• 2ª. etapa: Realizar estudos críticos dos dados coletados e registrados na fase inicial; selecionar/validar
referenciais teóricos coerentes com a metodologia – procedimento a ser observado durante todo o
desenvolvimento da pesquisa; analisar os dados iniciais com os participantes à luz dos referenciais teóricos e
planejar as próximas ações; elaborar novas sistematizações, incluindo as ações práticas que serão novamente
discutidas; considerar os dados que emergem dos diálogos com o grupo, podendo surgir outros temas e
problemas para análise e proposta de ação; dar continuidade ao processo de pesquisa, coletando e analisando
outros dados, inclusive as mudanças já provocadas em função da pesquisa.

• Etapa final: Elaborar relatório final da pesquisa; entregar o relatório para os sujeitos, que poderão proceder a
novos estudos e outras mudanças na prática; divulgar/publicar a pesquisa.

Com essa breve apresentação, destacamos a relevante contribuição de Freire para desenvolver Pesquisas
Participantes em escolas. Apesar da organização em etapas, estas não são rígidas e podem ser planejadas em
função do objeto da investigação, da problemática, do local da pesquisa e dos sujeitos participantes.

O importante nessa proposta é inserir os sujeitos que atuam no campo da Educação em pesquisas acadêmicas,
estabelecendo articulações entre ensino e pesquisa, entre escola de educação básica e universidade. Os
sujeitos-educadores serão também pesquisadores, tendo como foco os problemas considerados relevantes, podendo
analisá-los à luz de referenciais teóricos, construindo conhecimentos para que possam agir no sentido de mudanças
que tenham como propósito melhorar os processos de ensino e aprendizagem, em uma proposta de educação
humanizadora e emancipatória.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No trabalho com o grupo de pesquisadores iniciantes, consideramos que a Pesquisa Participante é complexa,
apresenta muitos desafios, mas importante e necessária, por seu caráter político emancipatório, que nos inspira e
oferece sustentação teórica para realizar pesquisas na área de Educação. Os grupos/sujeitos que são incluídos nas
Pesquisas Participantes se beneficiam da contribuição de pesquisadores acadêmicos para construir novos
conhecimentos, outras leituras da realidade e possibilidades de ação, reafirmando seu caráter emancipatório,
transformador.

O objetivo principal dessa metodologia, na área da Educação, é que os pesquisadores assumam um compromisso
político-pedagógico para que os profissionais da Educação não sejam meros objetos de pesquisas, constituindo-se em
sujeitos que pronunciem sua palavra, refletindo coletivamente e assumindo-se como produtores de conhecimentos
para a transformação da prática educativa ao se comprometerem com a melhor Educação de estudantes em nosso
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país.

Os estudos e diálogos com o grupo de pesquisadores iniciantes, nos termos aqui relatados, promoveram espaços de
reflexão e revisão de suas ideias iniciais acerca dos conceitos de educação e pesquisa e de sua ação investigativa no
desenvolvimento de seus respectivos projetos. Nesse sentido, os referenciais freireanos que abordam a pesquisa na
perspectiva formativa e libertadora, constituíram-se em valiosa contribuição na construção de sua autonomia como
pesquisadores.
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