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RESUMO 
 
Este artigo se propõe a abordar, de forma sucinta, a pesquisa participante e a pesquisa-ação 

enquanto métodos de pesquisa em educação. O contexto educacional da Educação Popular de 

Paulo Freire é explicitado como um locus destas modalidades de pesquisa, no qual a intervenção 

educativa é viabilizada através do diálogo e da convivência, proporcionando oportunidades de 

construções coletivas, cujas práticas e conhecimentos gerados, imbuídos da diversidade de idéias 

provenientes da participação popular traduzem saberes outros, nunca antes requisitados ou 

considerados e que, unidos, configuram-se em um “saber fazer” próprio e eficiente. 

 
Palavras-chave: Pesquisa participante, Pesquisa-Ação, Educação Popular.  
 
 
RESUMEN 
 
Este artículo es analizar, brevemente, el participante en la investigación y la investigación-acción 

como métodos de investigación en educación. El contexto educativo de la educación popular de 

Paulo Freire se explica como un locus de estas líneas de investigación, en los que la intervención 

educativa es posible a través del diálogo y la interacción, proporcionando oportunidades para las 

construcciones colectivas, cuyas prácticas y el conocimiento generado, imbuidos de la diversidad 

de ideas participación de otros conocimientos translate populares, nunca antes tratado o 

considerado y que, en conjunto, se constituyen en un "know-how" y muy eficiente. 
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Introdução 
 
 
 
 Neste artigo pretende-se abordar a pesquisa participante e a pesquisa-ação enquanto 

opções metodológicas de pesquisa em educação. A Educação Popular de Paulo Freire, 

fundamentada no princípio da problematização, é explicitado como um locus destas modalidades 

de pesquisa, no qual a intervenção educativa é viabilizada através do diálogo e da convivência.  

 Trata-se, portanto, de uma pedagogia preocupada com a reflexão dos contextos reais, seu 

universo de símbolos, linguagens, signos e instrumentos voltados para uma ação que visa a 

solucionar problemas efetivos, proporcionando oportunidades de construções coletivas, cujas 

práticas e conhecimentos gerados, imbuídos da diversidade de idéias provenientes da participação 

popular traduzem saberes outros, nunca antes requisitados ou considerados e que, unidos, 

configuram-se em um “saber fazer” próprio e eficiente. 

 A compreensão de educação como um processo social e, portanto, histórico, nos leva a 

considerar que as práticas espaciais estão ininterruptamente permeadas por processos 

educativos. Permite entender ainda que, historicamente, outros processos humanizantes são 

possíveis e, por conseguinte, a pesquisa pode (e deve) contribuir para se pensar essas 

possibilidades do fazer pedagógico dos agentes envolvidos nas políticas sociais.  

 O referencial da educação popular, como referencial de partida, exige uma escolha 

metodológica onde a pesquisa, enquanto também uma prática social, se desenvolva num diálogo 

entre sujeitos. Daí as necessárias aproximações, convivência e conversas. Um processo de 

pesquisa facilitado pelo movimento recíproco em direção ao diálogo, efetivando a inserção e a 

observação no campo de pesquisa, alicerçadas no convívio. 

 Ao adotar estas metodologias de pesquisa, em cujo âmbito postula-se uma atitude dos 

pesquisadores que deve ser sempre de “escuta” e de elucidação dos diversos aspectos da 

situação, sem imposição de suas concepções próprias, fica clara uma opção de atuação 

investigativa marcada pelo engajamento político. 

 
 
 

Da educação que temos à educação que necessitamos 
  

 Na sociedade capitalista em que vivemos, estratificada econômica e socialmente, torna-se 

difícil conceber que uma educação padronizada, cujos princípios básicos ignoram completamente 
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esta estratificação (dando origem à tão debatida “crise na educação”), possa dar conta dos anseios 

e necessidades das comunidades carentes.  

 Sabemos que a universalização do ensino a partir da década de 70 trouxe para o universo 

escolar formal as crianças e os adolescentes pertencentes às camadas populares que, 

anteriormente, e de forma muito cômoda para as classes dominantes, ficavam longe dos bancos 

escolares, ou deles em pouco tempo desistiam. Esta situação tem modificado a realidade. 

 Moreira e Candau (2003) destacam as indagações relativas ao(à) aluno(a) concreto(a) que 

agora encontram-se presentes na sala de aula: como lidar com essa criança tão “estranha”, que 

apresenta tantos problemas (de difícil solução), que tem hábitos e costumes tão “diferentes” dos 

da criança “bem educada”? Como “adaptá-la” às normas, condutas e valores vigentes? Como 

ensinar-lhe os conteúdos que se encontram nos livros didáticos? Como prepará-la para os estudos 

posteriores? Como integrar a sua experiência de vida de modo coerente com a função específica 

da escola? 

 Todavia, a despeito das conquistas e das contribuições de diversas experiências nas escolas e 

em espaços de educação não-formal, capazes de dar voz às minorias étnicas e raciais 

marginalizadas e às camadas populares, ainda não podemos considerar que uma orientação 

multicultural numa perspectiva emancipatória (SOUSA SANTOS, 2003, apud MOREIRA e CANDAU, 

2003) costume nortear as práticas curriculares das escolas e esteja presente, de modo 

significativo, nos cursos que formam os docentes que nelas ensinam. 

 Os “outros”, os “diferentes” – os de origem popular, os afrodescendentes, os pertencentes 

aos povos originários, os rappers, os funkeiros etc. –, mesmo quando fracassam e são excluídos, 

ao penetrarem no universo escolar desestabilizam sua lógica e instalam outra realidade 

sociocultural.  

 Essa nova configuração das escolas se expressa em diferentes manifestações de mal-estar, 

em tensões e conflitos denunciados tanto por educadores como por estudantes. É o próprio 

horizonte utópico da escola que entra em questão: a escola, nesse contexto, mais que a 

transmissora da cultura, da “verdadeira cultura”, passa a ser concebida como um espaço de 

cruzamento, conflitos e diálogo entre diferentes culturas2.  

                                                 
2
 Cultura entendida aqui como o sistema de representações que dá sentido, coerência e significado à vida coletiva. As 

culturas não diferem tanto pelos seus conteúdos, mas sobretudo pela maneira de organizar estes conteúdos, associá-
los. Ela é composta de artefatos, valores, saberes ancestrais, costumes, e tem sempre uma perspectiva coletiva. 
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 Apesar dos avanços no que concerne ao aumento das vagas escolares disponíveis às classes 

populares, a exclusão continua a permear o sistema escolar, através da queda da qualidade na 

educação, cujos efeitos são não menos devastadores. 

 Pode-se mesmo afirmar que os fatores educacionais encontram na atuação da escola os 

condicionantes da perpetuação do analfabetismo. Ferraro (1985, p. 48) escreve que a “produção 

de novos analfabetos se faz através da exclusão praticada pelo aparelho escolar”. 

 Ferreiro (1993) também questiona a atuação escolar em seu papel de coadjuvante na 

manutenção da situação de analfabetismo, e deixa claro que a solução não é uma questão de 

organização de campanhas de alfabetização, pois afirma que, por mais bem-sucedidas que 

sejam, não há garantias de se alcançar porcentagens de alfabetização altas e duráveis enquanto 

a escola primária não cumprir eficazmente sua tarefa alfabetizadora. Enquanto a escola primária 

continuar expulsando grupos consideráveis de crianças que não consegue alfabetizar, continuará 

reproduzindo o analfabetismo dos adultos. 

 Torna-se evidente, portanto, o quadro preocupante de exclusão que ainda caracteriza o 

ensino público no Brasil. Azevedo (1995), aborda a questão, descrevendo a situação da infância 

brasileira, que está sendo “analfabetizada”, no que a autora chama de “escola da excludência”, 

cujo acesso ainda é restrito, a permanência precária e a qualidade, comprometida. 

 Arroyo (1997) aborda o processo de exclusão que tem marcado a trajetória escolar no 

Brasil: o autor afirma que a exclusão corresponde a uma lógica que transcende o sistema escolar. 

É a “cultura da exclusão” e a “cultura do fracasso” presentes nas instituições sociais, inclusive a 

escola, e que marcam uma sociedade fruto de um sistema produtivo desigual e excludente. 

Neste sistema, rotular, discriminar e reprovar são práticas legitimadas pelos preconceitos de 

raça, gênero e classe; e todo aquele que não se encaixar dentro dos padrões pré-estabelecidos 

tende  a ser excluído. Isto gerou a “cultura da reprovação” no âmbito educacional. Nesta cultura, 

os mais pobres são estigmatizados como  

(...) diferentes, incapazes, inferiores, menos-dotados para o domínio das habilidades 
pretendidas e exigidas pelo processo de ensino-aprendizagem. (...) chegam à escola 
defasados, com baixo capital cultural, sem habilidades mínimas, sem interesse. Chegam à 
escola reprováveis. (...) quanto mais se degradam as condições sociais dos setores 
populares, mais seletiva se torna a escola, mais difícil se torna à infância e à adolescência 
acompanhar o elitismo de seus processos excludentes. (ARROYO, p. 49-51) 

 

 As crianças excluídas pela “cultura do fracasso” integrarão, no futuro, o contingente de 

analfabetos, funcionais ou absolutos. 
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Onde entra a educação popular... 

 

 Enfim, a história da educação brasileira em geral, e a história da Educação de Adultos, 

particularmente, pode ser analisada tendo em vista as contradições sociais de nosso país, uma 

vez que a história da educação é a história da negação do povo e de sua cultura e a instituição da 

educação formal é elitista, excludente e seletiva. Para o enfrentamento desta situação, uma 

referência importante é o pensamento e a proposta metodológica de Paulo Freire.   

 O processo histórico brasileiro de formação da sociedade foi amplamente marcado pelo 

autoritarismo exacerbado, pelo paternalismo, e pelo “mandonismo” (leia-se “coronelismo”). 

Neste ínterim, houve uma internalização da subserviência pela população empobrecida, para a 

qual jamais existiram direitos, mas tão somente favores.  

 Paulo Freire, contudo, surge no universo intelectual educacional brasileiro enfatizando o 

papel crucial da educação no rompimento desta mentalidade subalterna. Segundo ele, a 

educação faz isto através do desenvolvimento, no educando (e com ele), de duas premissas 

básicas: a consciência crítica e a chamada “personalidade democrática”.  

 Um elemento fundamental do método da Educação Popular é a consideração do saber 

anterior das classes populares, como ponto de partida do processo pedagógico. Ao valorizar o 

saber anterior do educando, é possível fazer com que ele se sinta mais à vontade, mantendo seu 

interesse e sua iniciativa.  

 Deste modo, não se tem a passividade dos métodos pedagógicos tradicionais, pois não 

basta que o conteúdo discutido seja revolucionário, se o processo de discussão é antiquado e se 

mantém de forma vertical (VASCONCELOS, 2001). E através desta metodologia, desenvolver com 

as comunidades uma espécie de estratégia educativa onde, de acordo com Paulo Freire (1992), 

quem sabe possa ensinar a quem não sabe, sabendo no entanto que não sabe tudo; e quem não 

sabe, aprenda, mas sabendo sempre que não ignora tudo.  

 Por Educação Popular entendemos, juntamente com Stotz (2005): 

(...) como educação realizada nos movimentos populares, por meio da participação nas 
lutas nos mais variados espaços e na dinâmica interna das organizações populares. Trata-
se de uma educação política que não se dissocia da vida cotidiana, a qual é base para a 
compreensão dos problemas no bairro e ponto de partida da reflexão sobre as 
estratificações sociais e de poder que refletem, no nível local, a estrutura social e política 
mais ampla. As pessoas educam-se na ação desenvolvida, descobrem a solidariedade e a 
opressão e, pela organização, a esperança de transformar a situação encontrada. A vida 
cotidiana se amplia, adquirindo sentido político que dela não se dissocia. (p.25). 

 

 Com a Educação Popular, portanto, não é possível cair no engodo da educação “homogênea” 

e “homogeneizante”, uma vez que, de acordo com Vasconcelos (2005), seu princípio básico reside 
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no reconhecimento da sociedade dividida em classes sociais, da existência da dominação e da 

exploração, e na opção pela perspectiva das classes exploradas e dos grupos oprimidos.  

 Nesse mesmo sentido, é por isso que a Educação Popular não é uma educação “para” o 

povo, com objetivos pré-definidos e conteúdos pré-estabelecidos. Ela se faz “com” o povo, 

tomando como ponto de partida do processo pedagógico o saber desenvolvido no mundo do 

trabalho, do convívio cotidiano, na luta pela sobrevivência, e procura incorporar os modos de 

sentir, de pensar e agir dos grupos explorados para ajudá-los em sua luta contra a opressão. 

Decorre dessas premissas que: 

A Educação Popular não é um campo técnico-científico, mas um ‘movimento social’ singular, 
composto de pesquisadores, profissionais e técnicos do chamado setor educacional, e de 
ativistas, técnicos e lideranças dos movimentos e organizações sociais comprometidos em 
participar e ampliar os esforços de emancipação das camadas trabalhadoras do povo 
brasileiro. Trata-se de um movimento que, em sua heterogeneidade, participa de visões de 
mundo diferentes (cristianismo, humanismo e socialismo), mas compartilha a abordagem 
freiriana da educação (STOTZ, 2005, p.10). 

 
 

E se inserem a pesquisa-ação e a pesquisa participante. 

 

 É nisto que a Educação Popular se aproxima metodologicamente da pesquisa-ação e da 

pesquisa participante, pois tiveram em Paulo Freire o grande inspirador dos movimentos que 

geraram estas modalidades de pesquisa.  

 A pesquisa-ação no Brasil originou-se na década de 1970, quando se iniciou um fecundo 

movimento intelectual que questionava a falta de compromisso político das práticas científicas 

dominantes nas ciências sociais (GAJARDO, 1986).  

 Pesquisas do tipo denunciatório engendraram o surgimento das primeiras iniciativas de 

pesquisa-ação emancipatória. Projetos de intervenção sistemática objetivando a transformação da 

realidade social desigual e excludente tornavam a prática objeto de “investigação-ação”. Tais 

projetos baseavam-se na valorização da cultura e dos saberes dos sujeitos pesquisados, 

estimulando o questionamento, a conscientização e a participação dos mesmos.  

 Sobre sua evolução, Vasconcelos (2003, p. 195-196) observa:  

 

A pesquisa em educação popular, a partir das influências fundantes de Paulo Freire, Marx e 
Malinowski e da Escola de Frankfurt, foi aos poucos se delineando como uma pesquisa 
qualitativa, com forte conotação da observação participante da antropologia, engajada na 
transformação política da sociedade na perspectiva dos interesses dos seus grupos sociais 
subalternos e onde os sujeitos investigados participam conscientemente do processo de 
produção do conhecimento. A esta metodologia de investigação se denominou, nos anos 
80, pesquisa participante. Quando faz parte de seus objetivos refletir sobre uma 
determinada ação problemática realizada por pessoas ou grupos implicados na investigação, 
passa a se denominar pesquisa-ação.  
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 Mas, segundo o autor, a pesquisa participante e a pesquisa-ação passaram a sofrer severas 

críticas a partir dos anos 90, quando o próprio movimento de educação popular começou a ser 

visto como algo ultrapassado.  

 Vasconcelos (2003) relaciona as principais críticas à pesquisa-ação e à pesquisa participante:  

a. A pouca consistência científica destas pesquisas, considerando que elas se aproximam da 

militância, e esta possui ações e consequências imediatas e diretas. 

b. Por se dar sob a ideologia socialista dos anos 80, acabou por ser considerada 

homogeneizadora, pois apesar de partir dos saberes prévios do educando, tencionava 

desenvolver nele a consciência proletária, ou seja “partiria de diferentes para chegar a 

iguais”. Assim, estas pesquisas estariam marcadas pela geração de conhecimentos 

subordinados a um projeto utópico único, escamoteado sob a alegação de um projeto 

social racional e científico. 

c. O movimento cultural pós-moderno esvaziou toda a legitimidade das análises teóricas 

globais, levou a uma descrença em qualquer idéia de progresso da humanidade e com isto 

atingiu em cheio as bases da educação popular (fortemente centrada no projeto socialista 

de superação das contradições capitalistas). Dentro desta postura, trabalhar em prol dos 

explorados é algo sem sentido, uma vez que não se acredita mais no progresso social. “Pra 

que tanta agitação a propósito de coisa nenhuma?” (BERMAN, 1986, p. 32; apud 

VASCONCELOS, 2003, P. 198). 

d. A pesquisa e a prática em educação popular tiveram sua utilidade e eficácia durante o 

regime militar, quando atuavam junto a grupos marginais bem delimitados, acompanhados 

por um longo período. Hoje, com os órgão público, ONG’s e organizações populares que 

atuam junto a clientelas amplas, heterogêneas e complexas, sua metodologia não seria 

mais adequada, e valorizá-las seria saudosismo. 

 

 Vasconcelos (2003) afirma que, apesar das pesadas críticas a estes métodos, a grande razão 

para se continuar a insistir em pesquisas voltadas para a temática da educação popular utilizando 

a metodologia da pesquisa-ação e da pesquisa participante foi o nascimento, nos anos 90, de um 

movimento social denominado “A Articulação Nacional de Educação Popular em Saúde”. O 

movimento colocava em pauta questões referentes à temática da saúde, aos problemas e 

preocupações não de um grupo decadente e saudosista, mas que tencionava o redirecionamento 
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do Sistema Único de Saúde – SUS, responsável pelo atendimento de saúde da maioria da 

população brasileira.  

 Reforçava-se, desta forma, a idéia do engajamento da pesquisa, não como algo depreciativo, 

mas como elemento crucial na busca por uma modalidade de pesquisa humanizante e libertadora. 

Com isto, a suposta “neutralidade científica” em pesquisas de cunho social demonstrava-se 

imponderável: “A aparência de racionalidade pura que envolvia os vários projetos sociais foi 

desmascarada. Sabe-se hoje que todos se assentam sobre subjetividades, utopias, religiões ou 

mitos” (VASCONCELOS, 2003, p. 197). 

 “A neutralidade frente ao mundo, frente ao histórico, frente aos valores, reflete apenas o 

medo que se tem de revelar o compromisso”. Paulo Freire, discutindo o compromisso dos 

profissionais com a sociedade, completa: os que se dizem neutros “estão comprometidos consigo 

mesmos, com seus interesses e com os interesses dos grupos aos quais pertencem. E como este 

não é um compromisso verdadeiro, assumem a neutralidade impossível’ (FREIRE, 2001, p.19).  

 A diferença entre pesquisa-ação e pesquisa participante é uma questão de terminologia 

acerca da qual não há unanimidade. Alguns autores, dentre eles Demo (1995) e Le Boterf (1985), 

não fazem distinção entre pesquisa participante e pesquisa-ação.  

 Thiollent (2000), entretanto, as diferencia, mas esclarece que não há unanimidade nesta 

denominação. Segundo o autor, a pesquisa-ação, além da participação, supõe uma ação planejada 

(social, educacional, técnica, etc.), o que nem sempre ocorre em propostas de pesquisa 

participante. Para ele, todo tipo de pesquisa-ação é do tipo participativo, pois a participação das 

pessoas implicadas nos problemas investigados é absolutamente necessária; mas nem toda 

pesquisa participante é pesquisa-ação, visto que em alguns casos os pesquisadores se envolvem 

com os sujeitos apenas com a finalidade de serem bem aceitos pelo grupo, ou seja, realizam uma 

“observação participante”. Mas estes autores coincidem na afirmação de que tanto a pesquisa-

ação quanto a pesquisa participante procedem de uma busca alternativa ao padrão de pesquisa 

convencional. 

 Pesquisa-ação é, portanto, uma linha de pesquisa associada a formas de ação coletiva 

orientada em função da resolução de problemas ou de objetivos de transformação, além de 

empreender uma busca de compreensão e de interação entre pesquisadores e membros das 

situações investigadas. Trata-se de um tipo de pesquisa social com base empírica realizada com a 

estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo, no qual os 

pesquisadores e os participantes representativos da situação estão envolvidos de modo 

cooperativo ou participativo. Uma pesquisa pode ser qualificada de pesquisa-ação quando houver 



 

33 BOLETIM GEPEP – Ano I, v. 01, n. 01, p. 25-35, dez. 2012 

realmente uma ação por parte das pessoas implicadas no problema sob observação, e os 

pesquisadores, por sua vez, desempenham um papel ativo no equacionamento dos problemas 

encontrados, no acompanhamento e na avaliação das ações desencadeadas em função dos 

problemas. Mas a pesquisa não deve limitar-se a uma forma de ação, sob o risco de incorrer em 

ativismo: ela deve aumentar o conhecimento dos pesquisadores e o conhecimento ou o “nível de 

consciência” das pessoas e grupos considerados (THIOLLENT, 2000). 

 Para Brandão (2006), a pesquisa participante é uma modalidade de conhecimento coletivo 

do mundo e das condições de vida das pessoas, grupos e classes populares.  

 A expressão aparentemente neutra que existe na idéia de “objeto de pesquisa”, muitas vezes 

subordina a idéia e a intenção de que aqueles cuja “vida” e “realidade” afinal se “conhece”, sejam 

reconhecidos para serem objetos também da História. Entretanto, ainda segundo o autor, surgem 

sinais de crítica, tanto entre pesquisadores quanto pesquisados. Pessoas reais, e não apenas 

categorias abstratas de “objetos” parecem descobrir com a sua própria prática que devem 

conquistar o poder de serem o sujeito, tanto do ato de conhecer de que tem sido objeto, quanto 

do trabalho de transformar o conhecimento e o mundo que os transforma em objetos. 

 

Conhecer a sua própria realidade. Participar da produção deste conhecimento e tomar 
posse dele. Aprender a escrever a sua história de classe. Aprender a reescrever a História 
através da 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 na reconquista popular (BRANDÃO, 2006, p. 11). 

 

 

Considerações finais 

 

 Ao insistir para que os pesquisadores desistam de sua “arrogância erudita”, Brandão diz que 

o pesquisador deve aprender a ouvir discursos diferentes de seu círculo acadêmico, e tentar a 

aprender e descobrir com humildade. Preconiza as técnicas dialogais ou de participação como 

referências para todo esforço que procure estimular a ciência popular, ou para se aprender com a 

cultura e a sabedoria popular, ampliando este conhecimento até um nível mais geral.   

 Segundo o mesmo autor, é disto que trata a pesquisa participante e a pesquisa-ação: de uma 

participação que não envolve somente uma atitude do cientista para conhecer melhor a cultura 

que pesquisa como se faz na observação participante da antropóloga social. Ela determina, 

outrossim, um compromisso que subordina o próprio projeto científico de pesquisa ao projeto 
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político dos grupos populares cuja situação de classe, cultura ou história se quer conhecer, porque 

se quer agir.  

 Nisto reside a importância da pesquisa participante e da pesquisa-ação: trata-se de 

metodologias de produção de conhecimento sobre a inter-relação entre os atores e saberes 

envolvidos em uma prática social, em que se priorizam os interesses e as falas dos atores 

subalternos.  

 Com a pesquisa-ação e a participante, novas perspectivas são incorporadas ao conhecimento 

do que afeta a vida de um grupo ou de uma comunidade. O espaço de diálogo aberto pela 

pesquisa leva à participação de outros atores e sujeitos que nunca são convidados a entrar em 

cena para participar: eles constituem os alvos das políticas públicas, mas jamais são chamados a 

opinar; são objetos de pesquisas, mas não podem se pronunciar. Com a introdução desta 

modalidade de pesquisa na educação há um ganho inicial inegável: de alvo e objeto de pesquisa e 

políticas públicas, as pessoas retornam à sua condição inerente – a de seres humanos.  

 E, posteriormente, os seres humanos envolvidos na pesquisa passam a dialogar e buscar em 

conjunto alternativas únicas, particulares, de enfrentamento não só dos problemas da educação 

em si, mas dos problemas do bairro, das famílias, dos desempregados, dos que moram em 

condições precárias, e de todas as outras angústias e necessidades que constituem o seu dia-a-dia.  

 Muitas vezes erra-se, ao invés de acertar. Mas estes acerto e erros constituem ricas 

construções coletivas, cujas práticas e conhecimentos gerados vêm imbuídos da incorporação da 

diversidade de idéias que acorrem à oportunidade de participação popular. Idéias que traduzem 

saberes outros, nunca antes requisitados ou considerados e que, unidos, podem trazer avanços e 

configurar em uma resposta, e em um “saber fazer” próprio e eficiente. 

 A educação popular pensada por Freire busca, portanto, refletir, questionar, analisar os fatos 

sociais, para justamente transformá-los junto com aqueles sujeitos constituídos no processo, no 

envolvimento do trabalho. Objetivos que podem ser alcançados na educação popular, e através da 

utilização das metodologias da pesquisa-ação e da pesquisa participante. 
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