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preâmbulo 

 

Talvez esta venha a ser uma das raras vezes em que um texto 

a respeito da investigação social, com foco sobre a pesquisa 

participante e suas derivadas, esteja sendo intencionalmente escrito 

na primeira pessoa, e percorra mais memórias do que teorias e 

mais biografias do que histórias.  

O que estou escrevendo aqui e agora é o que imagino (e 

desejo) que venha a ser o meu derradeiro escrito sobre o tema. Eu 

me iniciei em práticas, escritos, encontros e congressos 

relacionados ao que escrevo aqui, em 1962.  É mais do que um 

“cinquentenário”, e imagino que seja o momento, primeiro, de 

cometer livremente algumas transgressões pouco toleradas no 

mundo acadêmico e, depois, sair de cena e dar lugar a quem tenha 

vindo mais tarde, e chegue aos nossos territórios de sentidos com  

boas teorias, novas idéias e fecundas propostas... em lugar de 

memórias e devaneios1,  

                                                           
1 Desde o começo de 2018 tenho organizado algumas “sequências de escritos sobre a 
educação popular e a pesquisa participante”,  reunindo textos meus antigos, recentes 
e originais. Escrevei também alguns artigos destinados a revistas, livros e congressos, 
a maioria deles da e na Colômbia, para onde estarei indo em agosto como convidado 
pelo Comitê Orlando Fals-Borda, da Universidade Nacional, para um Congresso 
Internacional em sua homenagem. Os escritos de que falo e que poderão ser 
disponibilizados a quem assim o deseje (menos os comprometidos com revistas e 
livros) são: Diante do Outro cheio de perguntas; A terceira margem do rio; Entre 
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De resto, estou beirando os oitenta anos e boa parte de vocês 

que lerão o que escrevo, terão conhecimento do que recordo ou 

declaro neste escrito, através de “artigos e livros que eu li”. 

Enquanto para mim quase tudo o que aconteceu entre 1961 - a 

“autora dos tempos” fundadores do que trato aqui – e os anos 

próximos, são fatos e feitos vividos, partilhados e, em boa medida, 

sentidos e sofridos.  

Tenho outro motivo para isto. E creio que algumas pessoas 

concordarão comigo, mesmo as que não são “da minha tribo”.  

Quando com critério resenhamos o que há mais de seis décadas 

tem sido escrito sobre a educação popular e, há mais de cinco, 

sobre as variações do que se tornou mais conhecido como 

“pesquisa participante”, quase sempre o que se escreve, entre a 

teoria que fundamenta e a metodologia que pretende sugerir ações, 

está mais para: “como genericamente se faz”, do que, concreta e 

situadamente: “como eu fiz”2.  Falamos muito em “participação”, 

mas na “hora de escrever” quase sempre nos esquivamos de deixar 

que nossa pessoa (e não apenas as nossas idéias, ou as de outros, 

através de nós) participem do que estamos escrevendo. 

Narro a respeito da aventura da pesquisa social, algo de minha 

sinuosa trajetória. 

 

                                                                                                                                                                          
Macondo e Nós, Aqui e Agora; “Eles”, “Nós, “Entre-nós”; Um encontro chamado 
pesquisa. 
2
  Entre nós, seus teóricos e praticantes, creio que raras são as pressões nominadas  

de tantas maneiras como as que nos tocam aqui. Em Português a sua forma mais 
comum é pesquisa participante. Orlando Fals-Borda ora preferia investigación 
militante, ora a fórmula que adotou e consagrou a partir de um certo momento: 
consagra investigación-acción-participativa. Lembro que em um livro-coletânea editado 
pelo CREFAL – Centro Regional de Educación de Adultos y Alfabetización Funcional 
para América Latina, resultante de um grande Segundo Seminário Latino_Americano 
de Investigación Participativa (de que eu participei) ali realizado entre 9 a 13 de maio 
de 1982,  Anton de Schutter e Boris Yopo em seu artigo: Desarrollo y perspectiva de la 
investigación participativa escrevem 
No es de sorprender que investigación participativa tienda más a la diversificación de 
procedimientos  y técnicas, que a um sólo modelo doctrinario Podríamos mencionar 
algunas alternativas: La investigación acción (Fals-Borda, Mozer, Huizer); la 
investigación militante (Acosta, Briseño, Lenz, Molano); el auto-diagnóstico (Sotelo); la 
encuesta participante (Le Boterf), la encuesta concientizante (De Oliveira); el  
Seminario Operacional (De Clerk), el laboratorio experimental (Santos de Morais); el 
taller experimental (Yopo, Bosco Pinto).  
A citação está  entre as páginas 67 e 68 do livro La investigación participativa en  

América Latina do ano de 1983.  
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Os primeiros tempos -  da pesquisa  pura, experimental, e 

quantitativa  a  experiências com pesquisas sociais aplicadas  

 

Entrei na vida universitária em março de 1961. Depois de um 

ano cursando filosofia, ingressei em 1962 no curso de Psicologia. 

Até então devo confessar que sob alguns aspectos identitários, eu 

era um bom exemplo de “menino do Rio”. Frequentador de praias e 

ondas, trilheiro, guia excursionista e guia escalador de montanhas, 

um então “bom aluno” que durante anos antes foi um “mau aluno” 

frequentador das “turmas de trás”. 

No mesmo março de 1961 ingressei na Juventude Universitária 

Católica. Em menos de um mês uma parte essencial do que posso 

chamar de “minha vida” começou a mudar radicalmente. Vindo de 

uma família dominada por ascendentes paulistas “de direita”, desde 

março de 1961 eu me vi às voltas com palavras que me 

qualificavam como “politicamente engajado”, “militante cristão de 

esquerda” e, mais adiante, “revolucionário”.  

Recordo que no curso de psicologia daqueles anos 

cursávamos um ano de matemática, dois de estatística inferencial e 

mais dois de métodos e técnicas de pesquisa. Tudo para fazer ao 

final do curso uma monografia com mais números do que letras. 

Meu orientador de monografia bradava na sala de aulas: “o que não 

se conta não se escreve”. O que não passa pelos números não 

deve passar pelas palavras.  

Na Juventude Universitária Católica aprendi a ler A Sagrada 

Família, de Carlos Marx de dia, e as “Sagradas Escrituras” de noite.  

Eram os tempos do “movimento estudantil”, das “reformas 

estruturais de base”, dos “movimentos de cultura popular” e da 

“frente ampla” firmada entre cristãos da Ação Católica e os 

comunistas do Partido Comunista Brasileiro - o “Pecebão”.  

Durante anos, como estudante e, depois, um profissional da 

psicologia, fui formado e condicionado a pensar e praticar apenas 

pesquisas regidas pelo quadrado: neutralidade-objetividade-

impessoalidade-quantidade.  Nunca me afeiçoei a pesquisas que, 

tal como a de minha “monografia de conclusão de curso”, nos 
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obrigavam a submeter a “testes de qui-quadrado” até mesmo os 

mais sutis sentimentos e as mais pessoalizadas interações. Mas 

mesmo assim as pratiquei durante vários anos.  

Meu orientador de monografia bradava pelos corredores da 

universidade: “o que não se conta não se escreve!”. Tradução: o 

que não passar por números e estatísticas não possui valor 

científico algum. 

Numa outra direção, através da diária militância na e através 

da JUC, vivi um intenso aprendizado de “dinâmica de grupos”. 

Chegada da Europa e, com maior peso, dos EUA, ela foi a prática 

mais concreta e cotidiana de nossas ações. Entre nós e Paulo 

Freire (que a aprendeu nos seus anos de SESI), cedo começamos 

a deslocar uma “dinâmica de grupos” de uma vocação pessoal e 

interativamente terapêutica, em direção a uma prática interpessoal, 

dialogicamente crítica  e socialmente política.  

Em nossas reuniões, sobretudo frente a decisões como “nossa 

participação em uma greve estudantil”, costumávamos dialogar e 

tomar decisões coletivas através do “Método Ver-Julgar-Agir”. Até 

hoje acredito que aprendi mais com ele do que com meus anos de 

estudos de psicologia, que curricularmente iam da matemática à 

estatística, e dela a  “métodos e técnicas de pesquisa”. Lembremos  

que Paulo Freire realizou a mesma “virada”, quando aprendeu a 

pensar a educação como cultura e a cultura como política. E 

quando ele criou o “círculo de cultura”, junto com o seu “método de 

alfabetização de adultos”.  

Não esqueçamos que no começo dos anos sessenta foram 

criados por quase todo o Brasil os movimentos de cultura popular. 

Anos antes de surgirem entre nós as palavras: “educação popular” 

e  “pesquisa participante”,  era uma pluri-ação política através da 

cultura popular o que nos congregava.  Lembro que “Primeiro 

Encontro Nacional de Movimentos de Cultura Popular” foi realizado 

no Recife, como uma iniciativa direta de Paulo Freire e sua “equipe 

nordestina”. 

No final de 1963 fui convidado por um amigo da JUC a 

ingressar como educador no “Setor de Animação Popular” do 

Movimento de Educação de Base. O MEB é – pois existe ainda – 

uma instituição dedicada com prioridade à alfabetização de adultos 



6 
 

no Centro Oeste, Nordeste e Amazônia. Foi talvez o mais 

duradouro e estendido movimento de cultura popular criado no 

começo dos anos sessenta3.  

Anos antes de seu tempo, o MEB foi o primeiro movimento de 

cultura popular a integrar em seu quadro de profissionais, 

pedagogas, psicólogas, filósofos, sociólogos e até um antropólogo. 

Antes da criação do primeiro curso de pós-graduação em 

Antropologia, o MEB traduziu e distribuiu como um dos documentos 

de estudos de suas equipes regionais, o artigo: O conceito de 

cultura, de Lellis White. A sua cartilha de alfabetização, com este 

nome: Viver é Lutar, foi apreendida pela polícia do Estado da 

Guanabara, ainda na gráfica, dois meses antes do golpe dos 

militares, em primeiro de abril de 1964. 

No MEB incorporou a suas ações uma das variantes das 

“pesquisas de comunidade”, preliminares a projetos de 

“desenvolvimento e organização de comunidade”, derivadas de 

programas de “desenvolvimento regional (ou local) integrado”, 

provenientes de propostas da ONU, após a Segunda Guerra 

Mundial. No Brasil e em boa parte da América Latina instituições de 

neocolonização norte-americanas, como a Aliança para o Progresso 

apoiaram e difundiram tais propostas. 

No Movimento de Educação de Base, uma pesquisa destinada 

a avaliação dos indicadores “condições de vida” de pequenas 

comunidades populares – localização, educação, saúde, 

alimentação, habitação, transporte, lazer, etc. – foi “traduzida” com 

este nome: “estudo de área”.  Um teor mais crítico do que o usual, e 

um ainda distante embrião de “participação da população local”, 

traçavam a sua diferença. Fui iniciado nela, e mesmo quando já 

professor em Goiás eu a pratiquei durante anos. 

Foi a primeira vez em que tomei contato com o que então 

tradicionalmente era chamado de “pesquisa aplicada”, por oposição 

à “pesquisa pura” usual no mundo universitário. Todo o processo de 

                                                           
3 Documentos essenciais dos “movimentos de cultura popular”, do Movimento de 
Educação de Base, assim como os primeiros documentos de Paulo Freire e sua 
primeira equipe, do Serviço de Extensão Comunitária da então Universidade do 
Recife, podem ser encontrados em: Cultura Popular e Educação Popular – memória 
dos anos sessenta. O livro foi organizado por Osmar Fávero e publicado pela Editora 
GRAAL, do Rio de Janeiro. 
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realização de um estudo de área era conduzido por pessoas de 

formação universitária de instituições como o MEB.   

No entanto, os seus destinatários eram pessoas e coletivos “da 

própria comunidade”. Ou éramos “nós-mesmos”, mas obrigados a  

uma destinação comunitária e popular.  Alguma negociação era 

realizada com lideranças locais, de modo geral, “monitores do MEB” 

como os professores locais dos trabalhos de alfabetização de 

nossas “escolas radiofônicas”. Eram também alguns líderes de 

comunidades camponesas tradicionais, que através do MEB 

começaram a ampliar os nossos trabalhos por meio de ações de 

presença direta e insurgente nas comunidades.  Vários deles já 

eram, ou vieram a ser, líderes comunitários e militantes de 

movimentos camponeses, sobretudo sindicatos rurais4. 

Permaneci ainda envolvido com questionários e contabilidades. 

Mas agora distante de complexos cálculos estatísticos que 

comprovassem, (ou não) as nossas frágeis e não raro estranhas 

“hipóteses científicas de trabalho”. Tabulados os questionários de 

nossos “estudos de área”, os seus “dados estatísticos” eram 

transformados em pequenos documentos destinados a alguma 

forma de ação direta na “comunidade pesquisada”. Em situações 

posteriores, como uma remota antecipação da “pesquisa 

participante”, os  nossos “ resultados da pesquisa” eram traduzidos 

em documentos “em linguagem popular e “para a comunidade”.  

Como quero estar aqui tão longe quanto possível de uma fala 

triunfalista comum quando escrevemos sobre “aquilo de que 

participantes”, devo lembrar que na prática concreta,  a utilidade 

real  daquelas “pesquisas de comunidade” através de nossos 

“estudos de área” resultava ser quase sempre bastante limitada. Em 

geral os nossos “dados” apenas traduziam, entre números e 

porcentagens, o que as pessoas das comunidades e, sobretudo, as 

                                                           
4 Um exemplo notável vem de Goiás. Três irmãos “monitores do MEB”, ou a ele 
agregados como lideranças de ações comunitárias tornaram-se ativos lideres 
sindicais. Oscavú Moreira Coelho esteve preso após o golpe militar e foi torturado. 
Parcival Moreira Coelho tornou-se adiante (e até hoje) militante do PCdoB. É talvez o 
mais inspirado compositor sertanejo de músicas “engajadas”.  José Moreira Coelho foi 
durante muitos anos um ativo militante camponês. Havendo sido tardia e  
precariamente alfabetizados, esses três irmãos publicaram livros escritos por eles. 
Talvez seja um caso único em que três irmãos camponeses escrevem e logram 
publicar os sues livros. Participei da campanha para a edição de seu seguindo o 
póstumo livro. E vivi a alegria de prefaciar o livro de José Moreira Coelho.  



8 
 

suas lideranças, conheciam de sobra através as suas cotidianas 

“pesquisas da vida”5.  

Com o golpe militar, assim como ocorreu com outros 

movimentos de cultura popular, o Movimento de Educação de Base 

começou a ser vigiado e reprimido. Em alguns lugares do Nordeste 

a sua “sede local” foi invadida, e boa parte do “material de trabalho” 

recolhido e levado sob suspeita. Pessoas do MEB também 

militantes da Ação Popular (o braço político e, depois, clandestino e 

armado da Ação Católica) foram investigadas. Algumas foram 

presas e, outras, foram exiladas.  

Lembro-me de que no MEB-Goiás quase todo o “material de 

educação” foi queimado às escondidas em fundos de quintal. O 

mesmo parece ter acontecido em todos os “regionais”. Não muito 

depois do golpe militar, o Conselho Diretor do MEB, constituído por 

bispos da Igreja Católica, demitiu todo o quadro de educadores-

militantes, e colocou em seu lugar pessoas confiáveis para uma 

então maioria eclesiástica mais “à direita” e, não raro, apoiadora do 

governo militar.    

Militantes da JUC e do MEB, poucos anos antes do golpe de 

1964, e também anos depois, incorporaram-se à  Ação Popular, de 

cujas reuniões de fundação cheguei a participar. Após o golpe 

militar a AP tornou-se uma das agremiações de luta e resistência 

direta à ditadura. Alguns “militantes da JUC e da AP” filiaram-se 

mais tarde aos movimentos de resistência e de luta armada, e 

também ao Partido Comunista do Brasil. O mais conhecido deles é 

Aldo Arantes, coordenador de “equipe de JUC”, presidente eleito da 

União dos Estudantes do Brasil – UNE, militante clandestino e, anos 

mais tarde,  deputado federal1. 

Acredito que algumas pessoas, sobretudo as que não 

atravessaram como eu os vinte e dois anos da ditadura militar, 

poderão imaginar que dramatizo e exagero ao escrever aqui minhas 

memórias e experiências relacionadas à educação popular e à 

pesquisa participante. Mas uma e a outra – e mais tudo o que de 

popular, insurgente e emancipador surgiu em cena entre os 

sessenta e os setenta, foi vivido entre sonhos de “um outro mundo 

                                                           
5 Tenho comigo até hoje uma apostila mimeografada com este título: Estudo de Área. 

Não me lembro se participei de sua elaboração. 
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possível” e, depois, “a ferro e a fogo”, após 1º de abril de 1964 no 

Brasil. Narro, no entanto, algumas memórias,  para não deixar sob o 

“tapete da história”, o fato de que o que foi criado, expandido e 

praticado como imaginários e práticas insurgentes e emancipadoras 

– várias delas com uma clara vocação revolucionária e socialista – 

foi atravessado por sucessivos anos de violenta repressão.  

O que nos dias de hoje em toda a América Latina falamos, 

escrevemos, publicitamos e praticamos com total, ou relativa 

liberdade e “às claras”, em boa parte das nações do continente, 

durante anos foram sussurradas em subterrâneos, ditas às 

escondidas, propaladas sob severas “medidas de segurança” e 

praticadas  sob riscos de censura, prisão, tortura, exílio e morte.  

Reitero que, de nossa parte, entre a educação popular, a 

pesquisa participante e a teologia da libertação não podem ser 

concretamente compreendidas através apenas de uma 

reconstrução histórica inocente que deixe de lado os contextos 

concretos em que vivemos “tudo aquilo” entre os anos sessenta e 

oitenta.  

Não terá sido uma primeira vez em que na América Latina, 

algumas “ferramentas” de trabalho pedagógico e de investigação 

junto a pessoas, coletivos, comunidades e classes populares terão 

sido durante anos vividos nos subterrâneos, entre exílios e prisões.  

Aqueles foram tempos, primeiro no Brasil e, depois, na 

Argentina, no Uruguai, no Paraguai e no Chile, de prisões sem 

mandato, de interrogatórios sob tortura, de mortes disfarçadas de 

suicídios, de seguidos exílios (Paulo Freire entre os primeiros), e 

também de palavras veladas, de demissão direta de educadores e 

cientistas sociais (Florestan Fernandes entre eles). Tempos 

dominados pelos informantes  “dedo duros”  do “Serviço Nacional 

de Informação”. Tempos de uma impiedosa censura a jornais, 

revistas, rádio, televisão e até mesmo livros acadêmicos.   

Mas também tempos em que arte, docência e ciência faziam 

interagirem cientistas sociais, educadores populares, padres e 

leigos católicos, estudantes comunistas, as músicas de Geraldo 

Vandré e Carlos Lira, e mais “espetáculos de teatro” que 

escapavam da censura militar e encenavam: “As aventuras de 

Ripió-Lacraia”, “Opinião”, “Arena Conta Zumbi”, diante de jovens 
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estudantes que cantavam em conjunto a “Disparada”, “Pra não dizer 

que não falei de flores” e, anos mais tarde, aprendiam a cantar 

“Roda Viva”. 

E o mesmo vale, com maiores razões, para os movimentos e a 

frentes insurgentes e populares junto aos quais e em nome dos 

quais aspirávamos exercer nossas ações assessoras e 

complementares de presença e compromisso. Nos subterrâneos da 

sociedade operários e camponeses reorganizavam suas frentes de 

luta.  

Em áreas rurais, onde desde 1967 realizei quase todo o meu 

trabalho assessor de militância, após o “estatuto da terra”, grandes 

e médios fazendeiros começaram a expulsar os seus “moradores”. 

Famílias de lavradores parceiros e meeiros que residiam em “terras 

de fazenda”, onde não raro chegavam a constituir pequenas 

comunidades de camponeses plantando “no arrendo” ou “na meia”. 

Boa parte de nossas ações eram realizadas então junto a pequenas 

comunidades, depois “postas pra fora da fazenda”, depois que os 

latifundiários descobriram que seus “moradores” teriam agora “os 

seus direitos”, ao mesmo tempo em que descobriram também que 

seria mais produtivo parar de “abrir lavouras” com o trabalho servil 

de “lavradores meeiros”, e “liberar as terras pra formar pasto pro 

gado”. Não poucas vezes assisti em Goiás ao trânsito de grandes 

“caminhões boiadeiros” a caminho de fazendas, não raro cruzando 

com famílias inteiras de lavradores, carregando estrada afora as 

suas “tralhas”, a caminho de alguma “ponta de rua”, o nome dado 

em Goiás às periferias pobres das cidades da região. 

Entre os “moradores de fazendas” e as “pontas de rua” 

começaram a ressurgir as ideias e propostas dos primeiros e 

perseguidos “sindicatos do trabalhador rural”.  

  

Os novos tempos, entre o México, Brasília e Goiás 

  

O período que vai de 1966 a 1974, e depois, representou em 

minha vida uma nova guinada. Em fins de 1965 resolvi abandonar 

os meus estudos de psicologia, antes de completar o “5º ano”, 

saindo da PUC do Rio de Janeiro como “licenciado em psicologia” 

e, não, como psicólogo.  
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Casei em janeiro de 1966 com a coordenadora do “MEB-Goiás 

e, com bolsas de estudo da OEA, fomos estudar “alfabetização e 

educação de adultos” no CREFAL, um instituto mantido pela 

UNESCO e aberto a educadores de toda a América Latina.  Uma 

vez mais fomos iniciados em teorias e práticas de “desenvolvimento 

e organização de comunidades” e, claro, em metodologias de 

pesquisas associadas a tais projetos.  

Retornando ao Brasil trabalhei durante ano e meio no INCRA, 

em Brasília. Uma vez mais vivi a experiência de repetir pequenas (e 

sempre pouco produtivas) “pesquisas de realidade social”. Uma vez 

mais pude constatar, a partir de meu próprio trabalho de 

investigação, a pequena valia de tais pesquisas e o mínimo 

envolvimento de pessoas e de coletivos nelas.  

Ingressei no mesmo ano de 1967 na Faculdade de Educação 

da Universidade de Brasília e, no ano seguinte, na Universidade 

Federal de Goiás. Eram tempos de extrema carência de 

profissionais, de modo que alguns concursos públicos em 

universidades federais eram cancelados ou adiados por “falta de 

candidatos”.  

Mudei para Goiânia e cedo nossa casa, por solicitação de um 

casal amigo e militante, tornou-se um “aparelho de Ação Popular”. 

Além de abrigar pessoas de passagem, vindas do Sul em direção 

ao Norte de Goiás (hoje Tocantins), recebíamos algumas “tarefas 

políticas”. Uma delas foi a tradução de dois ou três escritos de Mao 

Tse Tung, do Espanhol para o Português, e a sua multiplicação às 

escondidas no mimeógrafo da Faculdade de Educação da UFG. 

Eles seriam levados ao “Norte” para servirem como material de 

formação de camponeses. 

Foi este o tempo em que, mais do que antes no Rio de Janeiro, 

quando ainda estudante, e em Brasília, quando já um professor, eu 

recomecei a viver a “vida dupla” igual à de tantas e tantos de nós 

naqueles duros anos. Na universidade – sempre severamente 

patrulhada por “informantes do Serviço Nacional de Informação” – 

comecei a viver a vida de um novo-professor universitário. Ao seu 

redor e fora dela retomava uma possível e precária uma “vida 

militante”. 
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Desde os primeiros dias de “vida docente”, procurei trazer para 

as minhas aulas dois aprendizados anteriores. O primeiro: o 

trabalho exclusivamente em grupos, substituindo a “turma de 

alunos” pelo que mais adiante comecei a chamar de “comunidade 

aprendente”, com forte influência de Paulo Freire, dos MCPs e do 

MEB, pela esquerda, e de Carl Rogers, e seu “ensino centrado no 

aluno”, pela direita. O segundo: a incorporação de atividades 

coletivas de pequenos “exercícios de pesquisa” às nossas 

atividades, como parte integrante do programa de estudos de meus 

cursos e “disciplinas”. 

Assim, sempre que viável, os meus cursos eram divididos entre 

aulas minhas, seminários de estudantes e atividades de pesquisa 

de campo, quase sempre realizadas em finais de semana. 

Pequenas investigações coletivas, com um mínimo de “hierarquia 

acadêmica”, centradas em temas ora mais, ora menos criticamente 

sociais, foram iniciativas que me acompanharam ao longo de mais 

de cinquenta anos de docência. Devo voltar a falar de algumas de 

tais experiências mais adiante. 

Como não possuía outros modelos a não ser a precária 

“pesquisa de comunidade” aprendida no MEB e, depois no 

CREFAL, junto com as pesquisas experimentais aprendidas em 

meu curso de psicologia, foi com tais modelos que iniciei as minhas 

primeiras experiências de interação ensino-pesquisa.  

Fora da universidade, já no ano de 1968 fui convidado pelo 

novo bispo diocesano da Cidade de Goiás, Dom Tomás Baldoino, a 

assessorá-lo na elaboração de um “Programa de Ação 

Comunitária”. Dom Tomás era um frade dominicano que antes de 

vir para a Diocese de Goiás trabalhava no MEB, em Conceição do 

Araguaia. Era um “bispo voador”, e em seu pequenino avião 

monomotor, atravessou a Cordilheira dos Andes mais de uma vez 

levando militantes procurados pelo SNI para asilo no Chile.  

O que parecia ser uma assessoria de três dias tornou-se um 

envolvimento e uma amizade de mais de trinta anos. E foi então 

entre os treze municípios da Diocese de Goiás, e junto com as suas 

“equipes de pastoral”, que eu me iniciei na pesquisa participante, 

antes de haver lido Orlando Fals-Borda. Este será o tema do 

próximo tópico. 
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Ao lado de minhas efêmeras atividades clandestinas de apoio a 

militantes da Ação Popular em Goiás, desde os primeiros dias na 

universidade participei de encontros reservados entre vários 

estudantes e muito poucos professores ativistas. E logo ao final de 

meu primeiro ano completo como professor da UFG, fui chamado 

em um dezembro de 1968 ao gabinete do Reitor. Como todos os 

outros, ele era um “homem do sistema”, em tempos em que para 

ser “de diretor de faculdade para cima”, o candidato deveria possuir 

um impecável “atestado de isenção ideológica” e, em vários casos, 

haver frequentado pelo menos um ano de curso na “Escola Superior 

de Guerra”.  

No entanto nosso reitor não era um “ideólogo do sistema”, 

como tantos outros. E, além do mais, ele possuía um irmão, 

professor de sociologia, que comigo e outros docentes e estudantes 

participava de “atividades subversivas”. Em uma breve e áspera 

reunião entre o reitor, seu irmão, um padre e professor de 

antropologia, e eu, nos foi dito sem meias palavras que “suas 

cabeças estão por um triz”. E, assim, como um ato direto da 

Reitoria – em tempos em que não havia ainda Conselho 

Universitário ou algo semelhante – nos foi imposta, mais do que 

concedida, uma “licença para estudos por um ano”. Recebemos 

ordem de “sumir de Goiás até segunda ordem” e tão logo quanto 

possível.  

O padre foi para Paris, o sociólogo para a USP, e eu retornei 

ao Rio de Janeiro; e me re-matriculei no curso de psicologia. E em 

1969 completei afinal (e sem grande vontade) a minha “formação de 

psicólogo”. Foi a minha despedida do universo das “pesquisas 

experimentais”. Nunca lamentei haver perdido, entre tantas 

mudanças de casas e de cidades, o único exemplar de minha 

monografia de conclusão de curso. E nunca recomendei a sua 

leitura a ninguém. 

E 1969 foi também o ano do inesperado início de uma atividade 

militante que me vincularia a uma outra agremiação de “ações 

cristãs de esquerda”. O mesmo amigo (e compadre) que em 1963 

me levou ao MEB, em uma certa manhã perguntou-me se eu 

aceitaria um encontro com um professor que me faria uma 

proposta. Nós nos encontramos na tarde seguinte em uma reunião 
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sigilosa em uma das salas do Instituto de Psicologia Aplicada da 

PUC. 

O “professor” era também dirigente do Centro Ecumênico de 

Documentação e Informação, uma unidade brasileira integrada a  

um amplo movimento cristão-ecumênico: Igreja e Sociedade na 

América Latina.  Uma vez mais, o que pareceu no começo de nossa 

conversa uma proposta para alguns meses de trabalho político-

pedagógico, estendeu-se a um envolvimento de mais de vinte e 

cinco anos. 

O CEDI resolvera, junto com unidades do ISAL de outros 

países da América Latina e com o Movimento de Padres pelo 

Socialismo, estender a unidades de ação insurgente entre a 

Argentina e o México, as então nascentes propostas de uma 

“educação freireana”, junto com o ensino prático do “Método Paulo 

Freire de Alfabetização”. Eu não conhecia pessoalmente Paulo 

Freire, que estava então exilado entre o Chile, a Bolívia e os EUA – 

onde terminou a redação a mão do Pedagogia do Oprimido, a 

caminho de Genebra e do Conselho Mundial de Igrejas, cujo “setor 

de educação” coordenaria por vários anos. Entre os meus estudos 

“extra-universidade”, desde os meses do México e do CREFAL, eu 

havia me iniciado em “estudos freireanos”. E em 1966 escrevi a 

primeira versão em Espanhol de “El Método Paulo Freire para la 

AIfabetización de Adultos6”.  

Depois de conhecer precários detalhes a respeito da 

“proposta”, aceitei-a sem questionar. E algumas semanas depois eu 

estava em Buenos Aires, reunido em uma “casa paroquial” com 

uma equipe de “curas y laicos”, dialogando a respeito do que depois 

veio a ser a educação popular. Ainda não se falava em pesquisa 

participante. Mas ela já dobrara a última esquina e estava próxima. 

Entre 1969 e 1972 estive em alguns países do continente 

difundindo junto a pequenos grupos de educadores e outros 

militantes, ideias, propostas e práticas de educação popular.  Eu 

recebia do Peru ou do Equador alguns convites falsos com 

solicitações “inocentes” para algum curso breve de “psicologia 

pastoral”, obtinha uma “licença da faculdade” e partilhava ao redor 

                                                           
6 Este meu escrito de ocasião foi imediatamente mimeografado ainda entre 1966 e 
1967 pelo CREFAL e. anos mais tarde, publicado como um caderno impresso de 
estudos, pelo mesmo CREFAL.  
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de um círculo de pessoas do que em vários recantos da América 

Latina foram as primeiras reuniões ao redor da educação popular.  

Como preparo de minhas “falas sobre a educação popular” 

comecei a rascunhar algumas anotações. Precariamente 

mimeografadas elas começaram a ser distribuídas, sobretudo no 

Peru. Mais adiante pessoas do CEDI me  incentivaram a reunir os 

meus “escritos de campo”, e a pensar em um livro sobre o assunto. 

Pronto e rigorosamente revisto por uma equipe de pessoas amigas 

e militantes, ele foi afinal publicado em Espanhol em 1974, pela 

Editora Siglo XXI, da Argentina.  Educación popular y processo de 

concientización foi mais adiante republicado pela mesma editora no 

México e, finalmente, na Espanha. Em uma reunião em Montevidéu 

acordamos em que ele saísse com o nome de outro autor, dado o 

momento repressivo no Brasil.7 

 

A descoberta da tribo:  da pesquisa experimental  e 

quantitativa à pesquisa de campo e qualitativa 

 

Voltei do meu breve “exílio” no começo de 1969.  Os perigos 

mais imediatos ao meu redor e de outros companheiros eram 

menores agora. O coletivo de Ação Popular que nos frequentava 

dispersou-se, e alguns militantes acabaram exilados na Europa. 

Retomei minhas atividades na Universidade Federal de Goiás.  

Intensifiquei as aulas “ao redor do círculo” procurando trazer para o 

mundo acadêmico o que havia aprendido nele e, sobretudo, fora 

dele. 

E retomei, reunindo pequenos grupos de estudantes motivados 

as nossas pequenas “oficinas de pesquisa coletivas”. Desde 1970 

elas foram o embrião do que reproduzi anos mais tarde na 

UNICAMP e em duas universidades de Minas Gerais, de cujos 

programas de pós-graduação participei como professor visitante. 

Na “Federal de Goiás” reunia aos sábados estudantes 

voluntários para uma atividade extraclasses: o “seminário de 

                                                           
7 O livro saiu publicado com o nome de um amigo, o teólogo Júlio Barreiro. Dez anos 
mais tarde, em 1984, já no retorno da democracia (sempre frágil e relativa) no Brasil, o 
livro saiu finalmente em Português, com o meu nome como “tradutor”. No Brasil ele foi 
publicado pela Editora VOZES, de Petrópolis. Saiu depois em nova versão revista pela 
Editora Sulina, de Porto Alegre. Há também uma edição publicada em Portugal. 
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estudos de cultura-e-personalidade”. Um campo de estudos de 

procedência norte-americana, entre a psicologia, a antropologia e a 

sociologia. Poucos anos mais tarde ele me levaria à antropologia. 

Tornou-se então um costume em minha vida dialogar com Marta 

Harnecker para as atividades de militância, e com Margareth Mead 

para as docentes. Anos mais tarde eu buscaria aproximá-las, 

através de Hannah Arendt. 

Ao lado de meus trabalhos “latino-americanos” através do 

Centro Ecumênico de Documentação e Informação, segui presente 

junto a equipes de “agentes de pastoral”, em ações diretas com 

camponeses militantes na Diocese de Goiás e, mais à distância, 

com a Prelazia de São Félix do Araguaia, após a chegada de Pedro 

Casaldáliga. Ensaiamos em Goiás algumas atividades que poucos 

anos mais tarde vieram a ser experiências pioneiras de pesquisa 

participante. 

Em 1972 ingressei no Mestrado em Antropologia Social da 

Universidade de Brasília. Depois de mais de dez anos praticando a 

contragosto a pesquisa experimental de vocação neo-positivista, em 

menos de dois meses entre antropólogos eu descobri outras falas, 

outras abordagens, outros valores e outro princípios dados não 

apenas à investigação social, mas também à própria lógica da 

compreensão dos “dados do campo” e de sua interpretação.  

Entre a Juventude Universitária Católica e o Movimento de 

Educação de Base havia descoberto, em espaços de fronteira da 

universidade, descobri uma minha primeira “tribo”. Entre 

antropólogos descobri a segunda. E ao ingressar nela, através das 

aulas e seminários fundados em uma rigorosa  “antropologia social 

britânica” e, mais adiante, com a orientação de Roberto Cardoso de 

Oliveira, eu seguidamente era corrigido, quando cometia alguns 

desvios em minhas falas, seja em direção ao “sociologismo” 

(sobretudo o marxista), seja na de um inaceitável  “psicologismo” 

(sobretudo o psicanalítico)8. 

                                                           
8 Corriam entre nós alguns artigos e livros de antropólogos marxistas, quase sempre 
franceses, como Maurice Godellier e Georges Balandier. Tidos em geral como 
cientistas grosseiros e semi-delirantes, nunca os vi incorporados aos nossos 
seminários. Alguns de nós os liam e me lembro de os haver citado em algum dos 
meus antigos estudos sobre o campesinato. 
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Quase tudo que em termos de pesquisa e de análise teórica da 

pessoa, da cultura e da sociedade foram os meus rigorosos “valores 

e princípios científicos” entre psicólogos experimentais, tornaram-se 

os contra-valores e os anti-princípios entre os meus antropólogos. 

Nas correntes de meu tempo de pesquisa experimental, um 

dos princípios é o de “você”, como uma pessoa e, logo, como uma 

inevitável subjetividade, é um “ser desconfiável”. Assim sendo, 

torna-se necessário recobrir todo o processo da investigação de 

procedimentos e artifícios metodológicos que protejam “o sujeito e o 

objeto da pesquisa” de suas próprias subjetividades. Tal 

procedimento vale tanto para o processo da investigação quanto 

para a própria escrita de um relatório de pesquisa.  

Meu orientador de monografia na PUC dizia, como uma regra 

de ouro: “procure proceder na pesquisa com tal objetividade que  

qualquer outro poderia substitui-lo sem problemas. E quando for 

redigir, escreva com uma objetiva neutralidade que torne o seu 

texto algo redigido  por qualquer outro com a sua formação”. Quem 

tenha lido o rigor e a uniformidade com quem relatórios de pesquisa 

das “ciências duras” e da psicologia experimental são redigidos 

haverá de confirmar o que aprendi. E depois desaprendi. 

Em menos de um ano eu me vi introduzido não apenas em 

outras “metodologias e abordagens de pesquisa científica”. Eu 

mergulhava em uma nova “filosofia do encontro”. E isto a partir da 

descoberta de que na pesquisa etnográfica “eu era confiável”. Era a 

minha pessoa quem através de minha subjetividade – 

objetivamente treinada para ser confiável – quem entrava em 

relação não com a impessoalidade de um “caso”, mas com uma 

outra pessoa. Assim, “objetos de pesquisa” passaram a ser 

“sujeitos”.  

Mais tarde eles passariam a ser co-atores e autores de um 

mesmo procedimento que entre as nossas diferenças, buscava nos 

igualar. Uma tarefa idealizada com facilidade e realizada sempre às 

meias, e com grandes dificuldades, como eu viria a aprender com 

os meus ensaios de pesquisa participante que nos esperam 

páginas adiante. 

Troquei questionários objetivos por entrevistas interativas;  

estatísticas por narrativa, cadernos com anotações rigorosas por 
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“diários de campo” pessoalizados. E um deles até mesmo escrito 

com poesia9. Aprendi a realizar a minhas investigações 

(inicialmente solitárias demais, como um costume entre 

antropólogos) através de um criterioso, mas afetivo e tão pessoal 

quanto possível, não apenas com a “comunidade pesquisada”, mas 

com seus diferentes coletivos (de uma “mesa de truco” a uma 

“companha de folia de Santos Reis”, “a uma comissão de ações de 

um sindicato rural ou do MST”) e, mais ainda, com a individualidade 

de cada pessoa. 

 Assim, entre o interior de Goiás; o Sul e, depois, os “sertões 

roseanos e são-franciscanos” do Norte de Minas Gerais; a Serra do 

Mar e a da Mantiqueira em São Paulo e, anos mais tarde, as 

aldeias de Santa Maria de Ons, na Galícia,  passei meses e anos 

de minha vida convivendo com pessoas e investigando vidas e 

culturas de homens e  mulheres do mundo camponês. Comparti 

longos dias e noites com a “gente camponesa” entre as suas 

comunidades em vilas, arraiais, sítios e bairros rurais. Investiguei 

rituais de longas “festas de negros”, e a vida cotidiana de 

camponeses, entre suas comunidades e movimentos.  

A tal ponto eu, um carioca da “Zona Sul do Rio” me ruralizei, 

que anos mais tarde, ao prefaciar Os deuses do povo, o livro de 

meu doutorado, José de Souza Martins escreveu isto na primeira 

linha: “Carlos Brandão é um caipira nascido em Copacabana”. 

Vivi entre “eles”, em inúmeras ocasiões, a experiência da 

imersão em metodologias e abordagens  interativas, através de um 

bem treinado e cuidadoso “olhar etnográfico”.  Convivi com a 

intimidade de pessoas e de famílias das comunidades pesquisadas. 

Em vários casos  - e ao longo de vários anos - morei entre elas. 

Trabalhei com elas em suas “roças”. “Festei” junto a elas. Comparti 

os seus rituais e reverenciei seus santos. Presenciei aqui e ali os 

                                                           
9 Ver: Diário de Campo – a antropologia como alegoria, da Editora Brasiliense, de São 
Paulo. Este pequeno e ousado livro foi lembrado por Dennis Tedlock quando ele 
mesmo ousou escrever antropologia como poesia.  Dennis Tedlock,  é um dos raros 
antropólogos que eu conheci  apresentando-se como  também poeta (eu sou um 
outro). Ele realizou uma obra notável, ao traduzir o Popul Vuh, o livro sagrado dos 
Maias. Foi editor da renomada American Anthopologist.   Estive com ele em um 
encontro na Espanha e soube recentemente de sua morte. José de Souza Martins, 
meu orientador de doutorado e parceiro em uma das pesquisas participantes em 
Goiás, em um encontro muito recente (1918) me disse que se havia um livro que eu 
precisava republicar ele era... o Diário de Campo. 
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seus casamentos, batizados e velórios. Comi inúmeras vezes em 

suas casas. Interroguei suas vidas. Perguntei sobre os seus 

sonhos. Registrei detalhes mínimos do correr dos gestos e das falas 

de dias e dias de suas vidas.  

Ouvi e gravei narrativas, crenças, mitos, lendas, histórias e 

estórias, entre  confissões e denúncias. Escrevi a mão o relato de 

“causos” e coisas, visões de vida e do mundo. Fotografei os seus 

gestos entre o trabalho cotidiano “na roça” e  os seus pequenos e 

quase invisíveis ritos. Registrei suas falas e os seus silêncios. 

Escrevi a mão incontáveis linhas e folhas de “cadernos de campo”. 

Compartilhei dores e alegrias. Vi, vivi, ouvi, registrei, ordenei, 

estudei, interpretei, escrevi.  

De minhas investigações junto “àquela gente” escrevi vários 

relatórios de pesquisa que adiante me valeram artigos ou livros. 

Acredito haver sido tão fiel quanto me foi possível ser, ao 

transcrever as “narrativas deles” transmutadas em “minhas 

narrativas”.   

Sei que nenhum deles terá lido uma única vez sequer o que 

escrevi sobre eles. E em tudo o que escrevi, mesmo em um livro tão 

pessoalmente confidente, como O afeto da terra,  hoje penso que 

talvez tenha deixado de lado, ou escrito com apressada 

superficialidade, o mais relevante de tudo: as entrelinhas da 

essência e da existência de uma rude vida dedicada dia a dia a lidar 

com a terra e a obter dela o que mais à frente é a comida que nos 

alimenta. A silenciosa sabedoria que nunca aprendemos a decifrar 

inteiramente, com que entre gerações trabalham a terra, os seus 

frutos e a vida, afetando a natureza em infinitamente menos do que 

um único senhor dos desertos do agronegócio.  

A sábia desconfiança diante do “homem de fora”, mas logo a 

seguir, a generosa e humilde acolhida com que recebiam um 

estranho que lhes invadia a intimidade das casas e das vidas. Um 

homem vindo de outros mundos e de outras falas, e treinado a 

convencer os outros a confessarem de suas vidas segredos, que 

quando postos por escrito  nunca retornam de volta a eles.  

E ainda a sutil complexidade dos seus sentidos de vida e dos 

seus significados de mundo, com que, entre a religião, a ciência, a 

arte e a magia, os “homens do campo” povoam os seus imaginários 



20 
 

e as suas almas. A formosura de seus tantos rituais devidos aos 

deveres de reciprocidade entre eles mesmos, ou atribuídos a algum 

intermediário entre os deuses e os homens.  

E eu andei distâncias imensas com os “Foliões de Santos 

Reis”, que durante treze dias entre Natal e seis de janeiro viajavam 

a pé, percorrendo imensidões do cerrado goiano e visitando 

incontáveis “casas e moradores”, ali onde noite adentro as pessoas 

ritualmente se encontravam e se festejavam em nome de uma 

lenda que a cada ano eles sabem transformar em maravilha. E 

atravessei com “Folgazões do São Gonçalo” noites inteiras entre as 

serras entre São Paulo e Minas Gerais. Devotos cantadores e 

dançadores que varam toda uma noite cantando, orando e 

dançando diante de um altar rústico com a imagem de um santo 

português que quando chegou ao Brasil virou “um violeiro com nós”.  

Como as ciências que praticamos desacreditam de algo como 

“alma” (mas Walter Benjamim acreditava na “aura” dela), e como 

elas desconfiam da beleza, do mistério e do sentimento – a não ser 

quando passíveis de serem submetidos a algum “tratamento 

científico” para poderem ser compreensíveis e confiáveis – em qual 

dos meus escritos fui capaz de haver capturado justamente aquilo 

que de que a vida se reveste entre eles e resiste a nós? Toda uma 

misteriosa alquimia para além de toda a antropologia.  

Atravessei meus muitos anos de “observação participante” em 

nome da academia e da antropologia, com o começo dos tempos 

em que a palavra “participante” começou a ganhar outros sentidos. 

E a nos obrigar a outras interações.  Tempos em que o “solitário” da 

observação participante dos antropólogos precisou aprender a ser 

“solidário”, através da pesquisa participante.  

  

A descoberta do Outro: da observação participante para a 

pesquisa participante 

 

Nunca abandonei a prática da “observação participante” da 

antropologia. Eu a vivo até hoje através da universidade e, nos 

últimos anos apenas a tornei mais afortunada e fecundamente 

coletiva e solidária do que individual e solitária.  
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Nos meus anos finais como professor ativo do Departamento 

de Antropologia da UNICAMP  comecei a coletivizar as experiências  

de pesquisa. Formei equipes de investigação social envolvendo de 

graduandos (e não apenas de antropologia), pós-graduandos e 

também professores.  

Como um trabalho em equipe, com um mínimo de obediência 

às hierarquias acadêmicas,  “ao redor da mesa” estabelecíamos um 

tema de pesquisa, definíamos um os seus cenários e, juntos, 

buscávamos partilhar os preceitos e princípios científicos, éticos e 

políticos de nosso trabalho. Em vários casos algumas pesquisas de 

campo foram realizadas em comunidades em que já havia algum 

envolvimento de uma pessoa ou de uma equipe antecedente.  

Houve sempre o consenso de que investigaríamos 

comunidades tradicionais de uma mesma área geográfica e cultural. 

Um primeiro projeto coletivo, com este nome: Homem, saber e 

natureza – cultura e ambiente em comunidades litorâneas e do 

interior do Estado de São Paulo envolveu mais de vinte 

investigadores, trabalhando em varias comunidades tradicionais-

pesqueiras do Litoral de São Paulo e comunidades tradicionais-

camponesas da Serra do Mar e da Serra da Mantiqueira, também 

em São Paulo10.  

Até onde a academia pode estender-se até fronteiras de uma 

participativa e (no limite) militante vocação, havia em tais  

experiências de partilha coletiva  do trabalho de investigação social, 

uma tripla motivação.  

Primeira: formar futuros investigadores sensíveis e 

comprometidos com as pessoas, os coletivos e as comunidades 

populares.  

Segunda: interagir com as comunidades, explicitando os 

nossos propósitos, buscando um diálogo com algumas pessoas e 

coletivos,  com o propósito de dialogar e  devolver o que possível e 

proveitoso fosse de nossos trabalhos no local.  

                                                           
10 Quando juntamos todos os mais de vinte  relatórios de pesquisa para serem 
enviados à FAPESP, eles ocuparam toda uma caixa de “papel chamex”. Envolviam de 
pequenos  ensaios de graduação a dissertações de mestrado e  teses de doutorado. 
Alguns trabalhos foram depois incorporados a livros ou revistas. A desejada 
“devolução à comunidade” foi precária, limitada e deveu-se bem mais à iniciativa 
pessoal de algumas pessoas envolvidas em suas comunidades de investigação. 
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Terceira: desenvolver meios de fazer frente ao crescente 

produtivismo-competitivo-individualista na atividade de pesquisa, na 

universidade.  

Quando já aposentado da UNICAMP (mas ainda ativo, como 

“professor colaborador) , e desde então vinculado a universidades 

públicas como professor contratado, convidado ou visitante  estendi 

a proposta de “pesquisas coletivas e solidárias”. As universidades 

onde trabalhei e sigo trabalhando, entre 1998 e agora, 2018, 

somam três “federais” e duas “estaduais”.  Durante certa de dez 

anos, trabalhei no Programa de Pós-Graduação em Geografia, da 

Universidade Federal de Uberlândia e no Mestrado em 

Desenvolvimento Regional da Universidade Estadual de Montes 

Claros. Nelas  coordenei ou participei de cinco projetos coletivos de 

investigações, sempre  no Norte de Minas Gerais.    

Foram anos e anos de um sequente e persistente trabalho que 

aprofundou as propostas de minhas experiências na UNICAMP. 

Trabalhamos com equipes de estudantes e professores, com um 

mínimo de “direitos de hierarquia”, onde cada integrante “vale um 

voto”, qualquer que seja a sua “posição na universidade”, e em 

situações em que cada integrante fosse sempre um autor pleno de 

sua pesquisa, entre estudantes graduandos e professores doutores.  

Uma vez mais, e agora com maiores motivos e ênfases 

buscamos estabelecer diálogos com as comunidades e procuramos 

fazer com que nosso trabalho fosse estendido a elas e não apenas 

à academia. Atuávamos agora em áreas dos “sertões norte-

mineiros”, atravessadas por enfrentamentos entre latifundiários, 

comunidades sertanejas (ilheiras, beradeiras, barranqueiras, 

vazanteiras, geralistas, chapadeiras), e movimentos camponeses 

de reforma agrária.  

Fora monografias, dissertações e teses de doutorado derivadas 

de nossos projetos coletivos, ao longo dos anos, logramos produzir 

mais de sessenta relatórios de pesquisas de campo, alguns deles 

reunidos em cinco livros, dois deles publicados pela Editora da 

Universidade Federal de Uberlândia. 

Um último projeto coletivo tomou este nome: Sujeito e Agente.  

Ele estendeu nossos propósitos de diálogo, vínculo e serviço, ao 

seu limite. Era nosso intento não mais realizarmos ainda uma “outra 
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investigação”, mas intervir pedagogicamente em comunidades 

sertanejas com o objetivo de formar pessoas locais como 

pesquisadoras de suas próprias histórias, culturas e vidas sociais. 

Seu “produto final” não foram relatórios científicos, mas pequenas 

“cartilhas” escritas e elaboradas sobretudo por “jovens das 

comunidades. 

Mas foi por outros caminhos – e surpresas – que a pesquisa 

participante entrou em minha vida. E um seu primeiro momento foi 

muito breve, quase à distância, solitário e temerário. Eis o relato 

sumário de cada uma delas. 

 

1ª experiência – Britânia – A luta camponesa contra o latifúndio 

 

Seu nome completo é Francisco Cavazutti. Ninguém usava 

este nome, e preferiam  quase sempre “Padre Chico”. E alguns de 

nós, mais íntimos, o chamávamos de “Chicão”.  

Chicão é foi um dos homens  mais duradoura e pessoalmente 

envolvidos com as ações de “prática pastoral” da Diocese de Goiás. 

Durante um tempo ele viveu no município de Britânia, num dos 

extremos do amplo território da Diocese, já próximo ao rio Araguaia. 

Logo após do início de meus trabalhos de assessoria junto à  

“Igreja da Caminhada” ou “do Evangelho”, em Goiás, Chicão veio 

me procurar com uma demanda. “Os Caiados”, integrantes de uma 

antiga parentela de latifundiários na região, estavam pressionando -  

inclusive a poder de capangas e ameaças - famílias de pequenos 

sitiantes rurais a venderem as suas terras para expandir as de suas 

fazendas.  

Chicão e algumas lideranças camponesas tentaram organizar 

uma resistência possível, diante de uma prática corriqueira de 

expropriação em todo o País. Decidiram em comum que 

necessitavam algo mais do que depoimentos de camponeses 

pressionados, ou que já haviam cedido e vendido as suas terras. 

Precisavam reunir  alguns dados confiáveis e úteis para uma ação 

de denúncia. Motivo pelo qual ele veio me procurar, para que juntos 

elaborássemos um instrumento destinado a uma pesquisa bastante 

simples. 
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Criamos um questionário de não mais de uma página, com 

itens suficientes para a coleta de depoimentos e de dados 

essenciais. O que não coubesse nas linhas do questionário seria 

registrado no verso da folha do questionário.  

Não participei ativamente do acontecer da pesquisa, pois ela 

deveria ser conduzida mais por lideranças locais do que pelo 

próprio Chicão. Ajudei-o na tabulação simples de alguns itens e o 

orientei sobre como chegar a uma síntese proveitosa.  

Como tantas outras ações durante os “anos da ditadura”, os 

resultados concretos de uma contra-ação ao processo de 

expropriação da “família Caiado” foram pequenos e limitados. Mas 

aquela ação abriu portas para futuras pesquisas participantes e 

indicou rumos para ações de organização de frentes e movimentos 

de resistência e luta camponesa. 

Anos mais tarde, ao sair de uma celebração no povoado de 

Troca-Tapa, no município de Mossâmedes, Chicão foi baleado na 

cabeça por um homem armado com uma espingarda rústica de 

caça. Não morreu, mas ficou cego para o resto da vida. Depois de 

seu tratamento na Itália retornou ao Brasil e ao mesmo trabalho. 

 

2ª experiência – Ceres – O Meio Grito 

 

À diferença da anterior, esta foi uma pesquisa participante de 

que eu “participei” intensamente. O relatório final foi incorporado a 

um livro coletivo que editei poucos anos depois: pesquisa 

participante, e “O Meio Grito” tornou-se amplamente conhecido, 

sendo uma referência até hoje, quase quarenta anos depois. 

Uma das primeiras ousadas iniciativas de Dom Tomás, ao 

assumir a Diocese de Goiás, foi a “virada” do conhecido Hospital 

Pio X. Criado muitos anos antes pela Igreja de Goiás, ele veio ao 

longo dos anos a se tornar um hospital particular, caro e destinado 

com prioridade à “elite da região”. O novo bispo obrigou o hospital a 

retornar à sua vocação de um espaço de atendimento de saúde 

destinado com prioridade “ao povo da região”11.  

                                                           
11 A Diocese de Goiás envolve os seguintes municípios do que foi até algum tempo 
chamado de “Região do Mato Grosso Goiano”: Buriti de Goiás: população: 2.561 
habitantes (hoje); Itapirapuã: 7.851; Britânia: 5.509; Jussara: 19.086; Carmo do Rio 
Verde: 8.939; Itapuranga: 26.085; Ceres: 20.686; Mossâmedes: 5.005; Fazenda Nova: 
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Uma equipe de jovens médicos, alguns deles recém-formados 

em Curitiba, aceitou o convite de “assumir o Hospital Pio X”. Claro, 

os protestos da elite tradicional foram muitos e duradouros. O “Pio 

X” tornou-se referência como um local não apenas de atendimento 

viável e de qualidade para pessoa e famílias do povo, mas também 

como um centro de difusão de novas idéias sobre a saúde, com um 

marcado e crescente teor político. 

Em breve tempo em alguns municípios da Diocese de Goiás 

foram criadas as “comissões locais de pesquisa”. Paulo era um dos 

jovens médicos. Talvez o mais jovem da equipe. E também um 

médico de talentos múltiplos. Escreveu uma peça: Terra sem 

lavrador.  Organizou um grupo de jovens de Ceres e treinou-os para 

o teatro. A peça, uma vigorosa denúncia ao avanço do latifúndio, foi 

seguidamente representada à sombra de árvores entre fundos de 

fazendas e pequenos sítios camponeses. 

 Desobrigado de trabalhos no hospital ele se dedicou com 

prioridade a ações junto a comunidades de lavradores e, de 

maneira especial, às “comissões regionais de saúde” que foram 

sendo criadas em alguns municípios da Diocese. Essas “comissões 

não eram, como de praxe, organizadas para que sobretudo as 

mulheres aprendessem de agentes de saúde pequenos segredos 

de higiene, alimentação e tratamento de enfermos. Em outra 

direção, eram, como tudo na diocese de Goiás, associações de 

camponesas (grande maioria das mulheres) devotadas à “lutar 

pelas conquistas do povo em seus direitos à saúde”. Algo urgente e 

essencial, em tempos em que boa parte dos médicos de Goiás em 

pouco tempo e às custas de seus ganhos extorsivos viravam 

grandes latifundiários. Várias vezes eu fiquei sabendo de pequenos 

sitiantes que vendiam a sua propriedade familiar para pagar as 

contas de uma semana de internação e tratamento de uma esposa 

em um hospital particular. 

Foi quando um grupo de mulheres-mães de família procuraram 

Paulo e pediram a ele “uma cartilha que ensinasse os nossos 

                                                                                                                                                                          
6.318; Nova Glória: 8.514; Goiás – sede da diocese, 24.745; Novo Brasil: 3.516; 
Guaraíta: 2.372; São Patrício: 1.991; Heitoraí: 3.568; Sanclerlândia: 7.563; Ipiranga: 
2.844; Santa Fé: 4.768; Itaguaru: 5.429; Taquaral: 3.540; Itaberaí: 35.412; Uruana: 
13.821; Itaguari: 4.508. 
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direitos à saúde”. Paulo devolveu a proposta com uma pergunta: “e 

por que é que a gente não se reúne e faz uma pesquisa antes pra 

saber o que o povo anda pensando sobre isso?” 

Em pouco tempo armou-se uma pesquisa que ainda não era 

chamada de “participante”, ainda que fosse um dos seus melhores 

exemplos. Foi formada uma comissão composta por um camponês, 

Sebastião (Tião), por uma camponesa (Idalice), por Paulo e por 

mim, convidado por ele. Idalice foi quem deu nome à pesquisa, ao 

um dia dizer que “o povo até agora só aprendeu a dar o meio grito; 

mas um dia ele vai saber dar o grito inteirado!”. 

Em uma reunião ampliada com a “equipe de coordenação” 

(menos eu, ausente então) e várias mulheres das comunidades, 

que responderiam pelo andamento da pesquisa, após a elaboração 

de um primeiro esboço do questionário, uma das participantes teve 

uma idéia que modificou todo o correr do procedimento. 

Ela argumentou que já que nas “comissões pastorais de saúde” 

tudo era debatido e dialogado em grupo, por que não proceder 

assim também com a aplicação do questionário? Assim se resolveu 

que a pesquisadora faria cada pergunta não a uma pessoa ou a um 

casal, com de costume, mas a um grupo, a uma equipe de trabalho, 

ou outro qualquer coletivo. Seria dado um tempo para o debate. E 

quando o próprio grupo considerasse consensualmente respondida 

a questão, ela seria anotada. Estava criado em Goiás o “grupo 

focal”. E assim se procedeu.  

A pesquisa, em grande medida pensada, debatida, treinada e 

aplicada por um coletivo de integrantes das “comissões”, envolveu 

coletividades “do campo e da cidade”. Em uma delas, prostitutas 

foram também participantes. 

Aplicados os questionários duas professoras participantes das 

atividades pastorais foram destacadas como “tradutoras” de alguns 

questionários, pois não foram poucos os preenchidos por  mulheres 

lavradoras semialfabetizadas. 

A “equipe de coordenação”, acrescida de algumas pessoas 

voluntárias, procedeu à demorada organização dos dados e à 

escrita dos relatórios finais, Resolvemos escrevê-los em duas 

linguagens: uma para os “agentes de pastoral”; outra para “o povo 

das comunidades”.  
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Fiquei responsável pela “versão pastoral”, e foi ela a incluída 

no livro Pesquisa Participante. Paulo, Idalice, Tião e mais outras  

pessoas escolhidas responderam pela “versão popular”. Ela ganhou 

este outro nome: “Lamparina”, seguindo o que disse um dos 

camponeses participantes: “isso aí vai ser como uma lamparina pra 

alumiar o nosso caminho”.  

Vertida em linguagem popular, nas primeiras páginas o 

processo completo de realização da investigação foi descrito como 

uma alegre “fazeção de pamonhas”, uma tradição costumeira em 

Goiás. Seu texto, e os escritos derivados da pesquisa, não se 

limitavam a apresentar dados sobre “a situação de saúde do povo 

do lugar”. Buscamos saltar do que se vive (ou não vive) para uma 

análise das causas reais do “estado da saúde na região”. Assim, 

começando com um inventário de enfermidades comuns, 

terminamos relacionando o “sofrimento do povo” com as práticas 

sócio-políticas de expropriação de direitos à saúde. E terminamos  

buscando relacionar a saúde, a expropriação de direitos, a questão 

agrária e o trabalho. 

Devido à sua atuação na pesquisa e às denúncias públicas que 

depois dela ele fez, Paulo foi julgado e punido pelo Conselho 

Regional de Medicina de Goiás. Mais tarde realizou estudos de pós-

graduação em antropologia na UNICAMP, com pesquisa sobre 

negros em Goiás. Retornou a Curitiba, atuou com médico e 

professor de uma escola estadual de saúde pública, tornou-se pai 

de santo de um terreiro de candomblé e faleceu aos 36 anos. 

Tião faleceu de “doença de chagas”, uma enfermidade 

frequente “naqueles tempos” em Goiás, pouco depois de concluída 

a pesquisa.  

 

 

3ª. experiência – Goiás –  O Povo de Goiás 

 

Acredito que provavelmente não serão muitas as investigações 

sociais com vocação participante em todo o mundo, que ao longo 

de um tempo tão dilatado tenham envolvido uma quantidade tão 

grande e uma qualidade tão diversa de  pessoas, como a Pesquisa 

dos 10 anos”. Os anos da instauração da “Igreja do Evangelho” na 
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Diocese de Goiás com a vinda de Dom Tomás, o pacto de “uma 

Igreja a serviço do Povo”, e a formação das unidades populares de 

resistência e luta contra os latifundiários da região. Depois de 

escrita ela tomou o nome: “O Povo de Goiás”. 

Estabelecida a proposta, em sucessivas reuniões de que 

participei, inclusive com algumas pequenas “aulas de formação em 

pesquisa”, foi estabelecida uma “assessoria interna” e, outra, 

“externa”. Da interna participavam “agentes de pastoras”, entre 

“padres e leigos”, mais afeitos ao exercício da investigação social.  

Algo que outros consideravam supérfluo e inútil, alegando que o 

essencial sobre “a vida do povo”, era conhecido através “da própria 

vida cotidiana, da luta e do sofrimento”.  

Para a assessoria externa foram convidados (ou convocados): 

José de Souza Martins e Heloisa Martins, sociólogos da 

Universidade de São Paulo; José Ricardo Pereira Ramalho, então 

estudante de sociologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

e eu, já então vivendo em Campinas como professor da 

Universidade Estadual de Campinas. Éramos, pois, dois sociólogos 

e uma socióloga, e um antropólogo. Equação que do ponto de vista 

deles representava uma visível segurança. E que do meu ponto de 

vista era uma lástima. 

Durante uma reunião realizada ao longo de todos os dias do 

Carnaval de 1978, e mais a “Quarta Feira de Cinzas”, com uma 

“equipe ampliada”, estabelecemos afinal os “termos da pesquisa”. 

Lembro-me que mesmo em minoria defendi uma abordagem “mais 

interativa e qualitativa”. Os argumentos dos sociólogos foram mais 

poderosos e resolveu-se por uma investigação com um longo 

questionário fechado. Terminei convencido, já que a proposta era 

de envolvermos mais de quinhentas residências de moradores “do 

povo do campo e da cidade”.  

Iniciamos “nos dias do Carnaval” (enquanto ele reinava solto 

nas ruas da Cidade de Goiás) a elaboração do questionário e foi 

proposto um breve teste de sua pertinência e confiabilidade. 

Lembro que expressões mais “urbanas e eruditas” propostas por 

nós – os acadêmicos – eram aqui e ali “traduzidas em linguagem 

local” por integrantes de assessoria interna.  
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A pesquisa do “Povo de Goiás” tomou a feição das “pesquisas 

de comunidade”, ou dos “estudos de área” do MEB. O questionário 

distribuía perguntas “fechadas e abertas”  a respeito de indicadores 

de “qualidade de vida do povo”:  trabalho e economia doméstica, 

educação, saúde, alimentação, religião, moradia, organização 

comunitária, lazer. A diferença estava em que, ainda mais do que 

os “estudos de área”, o nosso propósito não se limitava a inventariar 

indicadores sociais tradicionais e, no limite, levantar algumas 

prováveis “causas e condicionantes” sociais. Pensávamos tomar os 

indicadores quantificados como base para uma análise crítica, de 

marcado teor político e com uma destinação acentuadamente 

pedagógica.  

Pois ademais de ser um “espelho da realidade”, a “Pesquisa do 

Povo de Goiás” deveria ao longo do tempo constituir-se como um 

amplo e diversificado “material pedagógico” para o trabalho de 

diálogo e conscientização entre e de pessoas e coletivos 

populares12. 

Entre a sua criação e a elaboração a pesquisa nos tomou dois 

anos. Os muitos questionários foram “aplicados” por uma ampla 

equipe dividida entre “agentes de pastoral” (gente erudita), e 

“agentes da base” (gente do povo). Após os longos meses de 

aplicação dos questionários eles foram levados à Universidade 

Católica de Goiás e destinados a serem processados em 

computador. Em tempos em que os recurso eletrônicos eram ainda 

precários, o “processamento dos dados” tardou mais de um ano. 

Devolvidos a nós, por decisão das duas assessorias, e com a 

defesa enfática de José de Souza Martins, a “redação final dos 

cadernos da pesquisa” foi destinada a mim. Protestei. Afinal eu era 

o antropólogo da equipe e procedia de uma linhagem acadêmica 

avessa a números, quadros e tabelas. Colocada em questão a 

proposta da equipe, o único voto a meu favor foi o meu. Eu defendia 

                                                           
12 “Espelho da Realidade” é uma das muitas “músicas sertanejas”  de um criativo e 
forte teor critico, compostas e cantadas por  lavradores-artistas que participavam das 
ações da Igreja de Goiás. Em algum momento foram reunidos em uma “fita cassete” 
(antes do tempo do CD), com este nome: Cantos do Povo de Goiás”. Recentemente 
levei a Goiás uma última cópia da “fita gravada”, acompanhada do livreto com as suas 
letras, com pedidos de que de algum modo ela fosse reprocessada e difundida. 
Recentemente, em uma  “Semana Dom Tomás” um CD com algumas delas foi 
lançado e distribuído. 
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uma “redação final” em equipe. Mas me rendi aos argumentos de 

que eu era no momento “o que tinha mais tempo livre”, e de que “a 

pesquisa pode ser coletiva e participante, mas uma boa redação 

final do relatório deve ser o trabalho de um só”.  

Levei vários meses uma vez mais envolvido com uma 

quantidade desesperadora de números, gráficos, quadros e tabelas. 

O resultado final (e sofrido) foram “oito cadernos em linguagem 

popular”, cada um deles envolvendo um dos itens críticos da 

pesquisa: “O Povo de Goiás”. 

O “conjunto dos cadernos da pesquisa” foi impresso em ampla 

quantidade e distribuído entre todas as comunidades e outros 

coletivos participantes. E também entre outras pessoas, 

movimentos e agremiações populares de todos os treze municípios 

da Diocese de Goiás. 

Esta pesquisa foi para todas e todos nós uma experiência de 

um amplo e fecundo aprendizado. Nunca em minha longa vida de 

professor e pesquisador eu me vi integrado a um trabalho de 

criação coletiva e solidária de conhecimento com a presença e a 

participação de tantas pessoas, e tão diversas. Raras vezes vivi a 

experiência de responder por pequenos “cursos de pesquisa 

participante” diante de homens e mulheres bem mais acostumados 

ao arado e à enxada do que ao computador e à caneta.  

E talvez nunca tenha vivido, a não ser no “O meio grito” em que 

a vaga idéia antropológica de que, se nos abrimos ao Outro, 

poderemos aprender com as “pessoas do povo” algo que não raro 

salta de “nossos saberes” para algo mais rusticamente próximo à 

“sabedoria deles”. 

No entanto devo com honestidade lembrar que os efeitos 

“práticos” de nossa pesquisa ao foram tais e tantos quanto 

esperávamos. Os “oito cadernos” que tanto me custaram terão sido 

lido fragmentada e selecionadamente por uma minoria de pessoas. 

E nos anos seguinte verifiquei que ao longo das ações populares na 

região os seus dados e críticas terão sido pouco usados com um  

realista pequeno  proveito. 

De então para cá vivi entre o final dos anos setenta e o começo 

dos oitenta, e depois, uma verdadeira inversão. Em boa medida 

cessaram as pesquisas participantes como uma prática militante ao 
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meu redor, e eu comecei a vivê-las em situações que imagino 

compartir com outras pessoas viventes de uma “dupla inserção”, 

como eu.  

Desde os tempos do final das atividades de investigações em 

Goiás, dediquei-me a escrever sobre elas, e a editar livros coletivos 

a seu respeito. Era então algo ainda novo e pouco conhecido até 

mesmo entre participantes de práticas insurgentes. Vivíamos então 

os anos da “abertura política” no Brasil. Um ensaio precário e 

sempre relativo de democracia parecia abrir-se diante de nós, após 

tanto tempo de ditadura militar. Exilados retornavam ao Brasil. 

Paulo Freire e sua família entre eles. Um clima de maior liberdade e 

menos tensões aos poucos parecia se aproximar das 

universidades. A censura ao que se falava e escrevia aos poucos 

se abrandava.  

Mas muito pouco mudou, e iria mudar ainda nos anos 

seguintes, no que toda a vida e as condições de vida do povo no 

campo e na cidade.  Antigas frentes de luta foram fortalecidas, entre 

sindicatos e movimentos populares então recém-criados. Novos 

atores “entraram em cena”, entre maiorias e minorias 

tradicionalmente postas “à margem” de direitos e processos de 

emancipação.  

Do ponto de vista do que aqui nos toca de mais perto, a 

educação popular, então difundida e debatida em todo o continente, 

viveu tempos de  “reconceptualização”, para ajustar-se aos “novos 

tempos” e abrir-se aos “novos atores”. E a pesquisa participante 

saltou da periferia de lugares mais distantes e pouco conhecidos 

onde foram inicialmente praticadas, com nas narrativas acima, e 

entre a porta da frente (menos) e a dos fundos (mais), ingressou no 

mundo acadêmico e povoou não tanto cursos de metodologia de 

pesquisa, mas uma fração significativa e crescente de trabalhos 

acadêmicos, sobretudo entre monografias, dissertações e teses, 

com predomínio nas áreas acadêmicas de educação, serviço social, 

geografia (tardio), questões ambientais, ciências sociais e as 

variantes da saúde (enfermagem e medicina)13. 

                                                           
13 Desde os anos setenta/oitenta houve um enlace muito intenso entre militantes de 
“saúde popular”, de “medicina coletiva” e suas variantes, e a educação popular. Nos 
anos oitenta já havia um forte movimento nacional de estudantes críticos e 
participantes do ENEMEC, uma aguerrida instituição de estudantes-militantes de 
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Entre os aos oitenta e noventa multiplicaram-se os encontros e 

estudos sobre a pesquisa participante.  Trago o meu próprio 

depoimento. Enquanto na universidade volta e meia eu respondia 

por cursos de “métodos e técnicas de pesquisa em antropologia” e 

obedecia aos cânones de minha ciência, evitando no programa 

sequer escrever “pesquisa participante”, e apenas falando a seu 

respeito quando interrogado por algum estudante, fora da 

universidade eu me multiplicava entre encontros nacionais, 

continentais e mesmo internacionais no campo de interações entre 

a educação popular e a pesquisa participante. Tempos de escrita 

seguida de artigos sobre ambas e diálogos estreitos com pessoas 

como Orlando Fals-Borda, com quem me encontrei em pelo menos 

quatro países do continente e com que dividi um livro14. 

Relembro que se raras foram as ocasiões em que 

“oficialmente” a pesquisa participante era reconhecida e aceita na 

estrutura curricular de institutos e faculdades universitárias, pelo 

menos no Brasil, boa parte dos trabalhos apresentados, sobretudo 

nas áreas lembradas acima, entre fórmulas e motivações variadas 

assinavam no item “metodologia de pesquisa”, como “participantes” 

as suas abordagens de investigação.  

Pergunto se não terá se passado com a investigação-ação-

participativa o mesmo que aconteceu com a educação popular ao 

longo de sua “reconceptualização” pós-anos oitenta. Digo isto 

porque, pelo menos em meu caso pessoal, eu a vejo agora sendo 

muito mais praticada em um âmbito universitário do que em 

cenários militantes. Assim, eu tenho acompanhado e encontrado 

bastante mais práticas de pesquisa associadas ao “participante” em 

trabalhos na área de educação ambiental, e afins, do que em 

fronteiras mais próximas das próprias lutas populares. 

Investigações com alguma participação popular, quando em 

cenários mais próximos, por exemplo, à questão agrária, aparecem 

sobretudo em situações em que o pesquisador, individual ou 

coletivo, já possui uma presença militante junto à comunidade ou o 

                                                                                                                                                                          
medicina. Desde então existem associações que fazem interagir a medicina e a 
educação popular. 
14 Investigación participativa – entrevistas com Orlando Fals-Borda y  Carlos Rodrigues 
Brandão, coordenado por Ricardo Cetrulo, Instituto de la Banda Larga – Instituto del 
Hombre, Montevideo, 1985 
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movimento que ele se dispõe a investigar. Tive alguns orientandos 

de pós-graduação com este padrão de envolvimento. 
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