
 
 

  

 

CURSO PESQUISA AÇÃO PARTICIPATIVA E EMPODERAMENTO1 

Rede Múltiplas Sementes - Núcleo Goiânia/ Brasília 

10 a 12 de fevereiro de 2020 
Faculdade de Enfermagem e Faculdade de Nutrição - Universidade Federal de Goiás 

em parceria com Faculdade de Ciências da Saúde – Universidade de Brasília. 

 

INTRODUÇÃO 

 Propomos aqui um curso presencial que abordará os temas: poder, empoderamento individual e comunitário e Pesquisa Ação 

Participativa (PAP)/Community Based Participatory research (CBPR). O currículo do curso baseia-se na pedagogia da educação popular de 

Paulo Freire que combina o formal e o vivencial, desenvolvendo metodologias interativas e participativas, construindo assim um ambiente de 

aprendizagem baseado no diálogo e nas trocas de saberes. As experiências dos educadores e educandos são, nesta perspectiva, insumos 

necessários para o desenvolvimento de habilidades, atitudes e sentimentos positivos frente à participação, à promoção da saúde e ao 

empoderamento das comunidades. Este curso tem expectativas de buscar caminhos para a construção de uma nova cultura de saúde que impacte 

positivamente na equidade em saúde e na qualidade de vida das comunidades. 

 Esta proposta está inserida em uma Rede denominada “Múltiplas sementes” formada por pesquisadoras (es) vinculadas (os) as seguintes 

universidades: Universidade do Novo México-EUA (UNM), Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC Rio), Universidade 

Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó), UNIFESP – Campus Baixada Santista, Faculdade de Saúde Pública/ Universidade de São 

Paulo (FSP/USP), Universidade de Brasília (UnB), Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade Federal do Piaui (UFPI) – 

Campus Parnaíba; Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB), Universidade Federal de Minas Gerais  (UFMG), Universidade 

Federal de Goiás (UFG) – Faculdades de Nutrição e Enfermagem, Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Universidade Estácio de Sá 

(UNESA), Universidade Estadual de Maringá (UEM) e Universidade de Franca (UNIFRAN). 

 

OBJETIVOS/O QUE QUEREMOS PERSEGUIR: 

• Integrar o empoderamento e pesquisa ação participativa, analisando a problemática local e as distintas formas de relação de poder que 

se dão nas comunidades. 

 

 
1 Este curso será também oferecido nas mesmas datas em outras instituições, a saber: Universidade Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó), Universidade de 

São Paulo (USP), Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC Rio). 



• Adquirir habilidades no desenvolvimento de processos participativos, para que sejam aplicados no fomento do empoderamento e na 

pesquisa ação participativa das comunidades para a mudança nas relações de poder e para mais equidade de saúde. 

 

• Vivenciar as técnicas ativas e participativas da educação popular de Paulo Freire como fundamento para a facilitação dos processos de 

empoderamento e de PAP. 

 

• Apoiar a reflexão pessoal e coletiva sobre os papéis e posições de poder e privilégio de distintos atores sociais (profissionais de saúde, 

de ONG, líderes comunitários, agentes comunitários, etc.) para incentivar a capacitação e processos participativos. 

 

• Trabalhar com instrumentos e métodos de procurar, medir, entender os indicadores do empoderamento e pesquisa ação participativa. 

 

• Desenvolver processos que permitam aos participantes refletir e compartilhar as experiências sobre a sua vivência quanto às relações 

de poder e participação social. 

 

 

COMPONENTES CURRICULARES 

1. Empoderamento da comunidade: o curso é baseado nas principais teorias de empoderamento da comunidade; discussões de poder, de 

privilégio e dos determinantes sociais da saúde fomentando a solidariedade e humildade nas ações de saúde. A participação social e 

comunitária, que fortalece o empoderamento, tem sido uma estratégia chave para a promoção da saúde e para outras ações de saúde de saúde. 

Desde a Carta de Ottawa, de 1986 tem sido dado realce à mobilização da comunidade com destaque ao apoio de criação de ambientes e 

políticas públicas saudáveis, como pilares fundamentais para uma sociedade sustentável. O conceito de empoderamento da comunidade, como 

aquele em que as pessoas ganham controle sobre suas vidas por meio da ação coletiva para alcançar a 

justiça social e equidade, conforme definido na Carta de Ottawa, tem inspiração e relação estreita com os ensinamentos freireanos de educação 

para a liberdade. 

2. Ferramentas para o empoderamento da comunidade: as ferramentas de empoderamento da comunidade são estruturadas em torno da 

metodologia de escuta / diálogo / ação / reflexão de Paulo Freire. Os participantes do curso aprendem fazendo e experimentando ferramentas 

de facilitação participativa tais como codificações que apresentam problemas (esboços, fotos, etc.), identificando temas geradores e estudos 

de casos que podem ser usados por comunidades e suas parcerias para desencadear e facilitar o diálogo efetivo, participar do planejamento de 

ações e criar estratégias de mudança. 

3. Pesquisa-Ação Participativa (PAP) com base na comunidade: PAP é uma abordagem de pesquisa-ação colaborativa que incorpora dados 

e a criação de conhecimentos mediante a participação equitativa de todos os parceiros no processo, reconhecendo as qualidades trazidas pelos 

sujeitos participantes. A partir das prioridades da comunidade, a PAP, conhecido em Inglês como Community Based Participatory Research 

(CBPR) e em Espanhol como Investigación Acción Participativa (IAP), integra o conhecimento acadêmico com o conhecimento local e 

baseado em evidências para apoiar a democracia do conhecimento e a criação colaborativa de programas eficazes e políticas públicas saudáveis 



para alcançar a mudança social O modelo do PAP fornece, portanto, aos profissionais de saúde e agentes/trabalhadores comunitários uma 

estrutura para planejar e avaliar a prática participativa e a participação da comunidade. 

4. Avaliação do programa participativo baseado na comunidade: nestes módulos, os participantes irão escolher temas e programas de 

saúde específicos para criar uma trajetória, tanto para medir o sucesso, como para fazer alterações na metade do curso. Ao planejar estes 

resultados, os participantes do curso compreenderão como organizar um projeto ou programa usando a responsabilidade baseada nos 

resultados, estabelecerão indicadores para medir o impacto no empoderamento comunitário e na saúde e avaliarão os projetos com os 

tomadores de decisão. 

CERTIFICAÇÃO: 

O Curso PESQUISA AÇÃO PARTICIPATIVA E EMPODERAMENTO do Núcleo Goiânia/ Brasília emitirá certificado vinculado com a 

UFG para todos os/as participantes que cumprirem as atividades previstas, apresentarem, pelo menos, 75% de presença no curso e entregarem 

o trabalho final na data definida. O certificado declarará o total de carga horária do curso: 30h. 

 

PROGRAMAÇÃO (preliminar) 

  

10/02/2020 

Horário Conteúdo 

8:30h – 12:30 Acolhimento.  

Apresentação da agenda do curso. Pactuação sobre o processo de trabalho 

 

Unidade de Aprendizagem 1 - Bases teórico-metodológicas da pesquisa ação participativa (PAP) e do 

empoderamento 

Módulo 1: Intencionalidades e motivações 

12:30h Almoço 

13:30h – 17:30h Unidade de Aprendizagem 1 

Módulo 2: Poder e empoderamento  

Módulo 3: Educação popular na perspectiva de Freire 

Síntese de aprendizagens do dia 

11/02/2020 

8:30h – 12:30h Unidade de Aprendizagem 2: Pesquisa Ação Participativa (PAP) 

Módulo 4: Pesquisa-Ação Participativa (PAP) e Pesquisa Participativa Baseada na Comunidade (CBPR) 

Módulo 5: Ciência de PAP/CBPR e Indicadores 

12:30h Almoço 

13:30h – 17:30 Módulo 5: Práticas Promissoras de PAP/CBPR  

Sínteses de aprendizagens do dia 

12/02/2020 



8:30h – 12:30h Unidade de Aprendizagem 3:  Avaliação Participativa e Avaliação de Empoderamento 

Módulo 6: Avaliação participativa com foco em resultados 

Módulo 7: Integração de Modelo Conceitual de CBPR/PAP e Empoderamento. 

12:30h Almoço 

13:30h – 17:30 Módulo 7: Integração de Modelo Conceitual de CBPR/PAP e Empoderamento.  

Módulo 8: Sistematição de Aprendizagems e Avaliação do Curso. 

Pactuação sobre trabalho final. 

 

Resultados esperados: 

1) Discussão e vivência coletiva das ferramentas de Pesquisa Ação Participativa (PAP) / Community Based Participatory Research 

(CBPR) e de poder e empoderamento. 

2) Elaboração de um trabalho final: entrega de planejamento com proposta de aplicação no local de trabalho e/ou na prática profissional 

ou em pesquisa de ferramentas de PAP. Entrega deverá ser realizada em 10 dias úteis após o final do curso. Após esta data o certificado 

será emitido em até 30 dias úteis. Um roteiro com o conteúdo esperado neste trabalho será entregue durante o curso. 

 

Inscrições: 

- Podem ser feitas por meio do envio das informações abaixo listadas para o email: pesquisa.acaoparticipativaufg@gmail.com 

- Período: 15 de janeiro a 03 de fevereiro de 2020. 

- Enviar:  

Nome completo, ocupação atual, local/ território de trabalho, carta de intenção. A carta de intenção deve expor como o curso pode auxiliar o 

desenvolvimento do trabalho e que perspectivas de atuação sobre o tema da pesquisa ação participativa e empoderamento existem. Colocar 

ainda que problema deve ser enfrentado ou que tema é foco de sua atuação (Máximo 2 páginas, letra Times New Roman 12, espaço 1.5). 

 

INSCRIÇÕES SÃO GRATUITAS! 

 

Critérios de seleção para o curso: 20 vagas!! 

- Considerando os objetivos do curso terão prioridade de inscrição: pesquisadores(as), professores (as) vinculados a IES, trabalhadores com 

vínculo com secretarias de meio ambiente, educação, assistência social, agricultura, planejamento urbano e saúde, representantes de 

movimentos sociais, instituições não governamentais, coletivos independentes. Os(as) trabalhadores(as) e representantes devem atuar no 

estado de Goiás ou no Distrito Federal. Pré requisito: graduação concluída.  

- É interesse dos facilitadores do curso compor um grupo multiprofissional e intersetorial, portanto, as vagas serão distribuídas considerando 

estes critérios. 

 


