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Objetivo

Compreender fundamentos teórico-
metodológicos que exploram o contexto de 
atuação docente enquanto espaço de 
pesquisa-formação.

Anota aí!!! Tarefa coletiva e síncrona

1. Acesse o endereço informado no chat pela 
professora.

2. Utilize um dos slides para realizar as edições. 
3. Preencha seu nome, insira uma foto de perfil 

(se quiser).
4. Para cada slide enumerado aqui no material 

expositivo, você deverá realizar no seu slide 
do Google Apresentações um breve registro 
acerca das questões listadas, nos respectivos 
quadros pontilhados.
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Anota aí!!!

~
Para você, o que 
é e para que 
serve a pesquisa

1



Qual relação pode ser 
estabelecida entre pesquisa e

~
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... a conscientização é um compromisso histórico. É 
também consciência histórica: é inserção crítica na 

história, implica que os homens assumam o papel de 
sujeitos que fazem e refazem o mundo. Exige que os 
homens criem sua existência com um material que a 

vida lhes oferece...

Quando falo em educação como intervenção me 
refiro tanto à que aspira a mudanças radicais na 
sociedade, no campo da economia, das relações 

humanas, da propriedade, do direito ao trabalho, à 
terra, à educação, à saúde, quanto à que, pelo 

contrário, reacionariamente pretende imobilizar a 
História e manter o ordem injusta.

Paulo Freire, Pedagogia da 
conscientização (1979, p. 15).

Paulo Freire, Pedagogia da 
autonomia (1996, p. 109).

“

”
Recorte do mural da Faculdade de 
Educação e Humanidades, Universidade 
do Bío-Bío, no Chile.



Em que situação é possível 
afirmar que a pesquisa resulta em

~
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”

“



O que você considera ser a 
metodologia da ~
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Abordagem inspirada no arco de Maguerez, do francês Charles 
Maguerez (1970), evidenciada no Brasil por autores como 
Bordenave e Pereira (1982) e Berbel (1995). Caracterizada por 
cinco etapas:

REALIDADE

Observação para 
identificar e definir o 

problema a ser pesquisado

Compreensão e reflexão 
sobre os principais pontos 

que dão origem ao problema

Elaboração sistemática de 
respostas para o problema

Construção de hipóteses 
e soluções criativas para 

o problema

Intervenção no 
problema



ConscientizAÇÃO
Paulo Freire



O que os saberes da experiência 
têm a ver com a~
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Saberes da 
experiência

• Evidenciam necessidades 
reais.

• Repertório plural.
• Fontes de reflexão.

São necessariamente importante, 
pois são construídos no cotidiano
do qual a formação academicista 

não consegue dar conta. 

Os professores são autores (não os 
únicos) da definição de suas 

práticas em relação aos saberes 
que possuem e compartilham.



O papel dos professores em uma 
pesquisa comprometida com a 

~
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• Investigação conjunta de problemas reais em 
favor da re/construção de saberes teórico-
práticos na formação continuada.

• O professor também é autor da prática 
investigativa.

• A prática é alvo de intervenção emancipatória.
• Colaboração, círculos reflexivos e co/produção de 

conhecimentos.

Denúncia das opressões e anúncio de 
possibilidades de transformação da 

realidade.



Em que e como a cultura digital 
pode contribuir com a~
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Extensão de 
tempos, espaços, 
recursos, 
linguagens, 
interações em 
favor de:

• Criação.
• Colaboração.
• Autoria.
• Protagonismo.
• Problematização.
• Contextualização.
• Criatividade.
• Expressão.
• Participação.



~
Alguma mudança no 
seu posicionamento 
inicial
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Obrigada pela particip~
Vacina para tod@s



Sim, isso tem a ver com

~

Toca “Raul”!!!

Maluques controlada e misturada 
com lucidez

https://www.youtube.com/watch?v=gm9rsniAe_o&list=PLuZIjWjSr4ac6qxDjcxban6bRMgIaLwwV

