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CAMINHOS METODOLÓGICOS EM PESQUISAS EM EDUCAÇÃO 
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Elisa Pereira Gonsalves – UFPb   

Maria Tereza Goudard Tavares – UERJ   

Telmo Adams – UNISINOS  

 

EMENTA 

O mini-curso tratará do caminhar metodológico nas pesquisas delineadas a partir dos 

princípios da Educação Popular:rigorosidade, coerência, participação, democratização, 

descolonialização do saber e do poder, do ser e do viver. Estudo das pesquisas que 

desenvolvem epistemologias pertinentes ao empoderamento de movimentos 

socioculturais descoloniais. Debate com base no compromisso ético da Universidade em 

produzir conhecimento “com” e não “sobre” os movimentos e grupos populares, bem 

como com organizações não governamentais do campo da educação popular. O papel e 

os sentidos da pesquisa na construção de processos pedagógicos democráticos contra-

hegemônicos. 

 

OBJETIVOS 

Analisar, com base nos princípios da Educação Popular, os princípios e 

processosmetodológicos que têm sido experienciados em diferentes contextos de 

pesquisa em nosso país e/ou em países vizinhos. 

Distinguir epistemologias pertencentes a movimentos sociais que contribuam para uma 

visão e postura de ciência mais comprometida com vida melhor das pessoas e da 

sociedade. 

Fortalecer o debate teórico em torno de temas como a descolonialidade da produção do 

conhecimento e dos modos de vida na América Latina. 

 

METODOLOGIA  

Apresentação de pesquisas em andamento e de resultados de pesquisa que contemplem 

ações investigativas na perspectiva dos princípios da Educação Popular.  
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Destaque para o recorte metodológico, da "cozinha dos fazeres" e das caixas de 

ferramentas na ação investigativa. 

Interação dos aspectos enfocados com os participantes do GT, diálogos reflexivos, 

problematizações e aprofundamentos coletivos. 

 

AVALIAÇÃO 

Prevê-se uma atividade inicial para se articular os objetivos iniciais com as expectativas 

e propostas do conjunto dos participantes do minicurso. Ao final, prevê-se uma 

atividade de avaliação participante para comparar as atividades realizadas com os 

objetivos propostos. 
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