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Respostas dos exercícios 
 

1.1. Quais vantagens e desvantagens você vê nas 4 características da pesquisa-ação que 

comentamos na primeira seção desse capítulo? 

a.  Duplo objetivo de pesquisa e ação  

Resp:  

Vantagem: A pesquisa tem relevância prática e oferece uma melhoria real para o 

ambiente específico em que ela é realizada. O pesquisador não é o único que tem interesse 

no sucesso da pesquisa; no caso educacional, professores, alunos e diretores também têm 

compromisso com a pesquisa. A pesquisa é realizada num ambiente real, o que é uma 

vantagem caso você queira investigar um fenômeno de forma indissociada de seu 

contexto. 

Desvantagem: Por ser realizada num ambiente real, sua pesquisa está sujeita a 

situações imprevistas e não controláveis, como mudança de rumo, interrupção da 

pesquisa, disputa de interesses, falta de verba, atraso e pressão por sucesso rápido. Há 

necessidade de prestar conta a públicos distintos (acadêmico, direção da organização, 

profissionais e alunos) com objetivos distintos que podem ser conflitantes (por exemplo, 

ampliação do conhecimento científico, melhorias eficiência e eficácia de p.rocessos, 

melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem). 

 

b.  Envolvimento do pesquisador com o ambiente onde a pesquisa ocorre 

Resp:  
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Vantagem: Quando você é um insider na pesquisa (por exemplo, professor de uma 

escola que faz seu doutorado sobre as práticas lá realizadas), você vivencia “na pele” as 

dificuldades pelas quais passa. Você identifica os problemas, reconhece e interpreta 

situações, conhece o problema do outro e entende as entrelinhas do que acontece ou do 

que é falado mais facilmente do que um pesquisador externo. Caso seja externo, o 

pesquisador da pesquisa-ação deve envolver-se tanto quanto possível no ambiente 

pesquisado, buscando adquirir profundidade na compreensão do que ocorre naquele 

ambiente. 

Desvantagem: Viés, paixão por uma ideia ou solução, outros interesses que fogem 

à pesquisa e interesses não conscientes em relação ao sucesso da pesquisa são perigos 

advindos do forte envolvimento do pesquisador com a pesquisa. Esse envolvimento do 

pesquisador também pode torna-lo insensível para observações que são mais facilmente 

percebidas por quem está fora daquele contexto e não carrega emoções, por exemplo, em 

relação a pessoas ou acontecimentos passados com aquele local. 

 

c.  Envolvimento dos sujeitos de forma colaborativa 

Resp: 

Vantagem: Quando pesquisadores e sujeitos da pesquisa colaboram, há uma construção 

conjunta que potencialmente leva a soluções mais adequadas, já que elas são criadas a 

partir de múltiplos pontos de vista e são apoiadas e referendadas por um grupo de 

pessoas. A participação de outros pesquisadores e sujeitos diminui o viés, as paixões e 

interesses indesejados do pesquisador, já que suas ideias podem ser questionadas e 

confrontadas. Os objetivos da pesquisa-ação devem ser especificados de modo claro, de 

modo que todos os participantes, de fato, os compreendam.  

Desvantagem: A participação de outros pesquisadores e sujeitos implica num 

esforço extra de gerenciar e negociar com um grupo, o que pode ser agravado com quando 

há, por exemplo, problemas interpessoais, interesses particulares e conflitos com níveis 

mais altos da direção. 

 

d.  Pesquisa ser realizada iterativamente. 

Resp: 

Vantagem: Realizar a pesquisa de forma interativa traz a possibilidade de refinar 

a solução escolhida ou de tentar novas soluções caso a solução inicial não funcione, o que 

se reflete numa solução final mais adequada e numa maior compreensão do ambiente e 

das mudanças introduzidas. Para o pesquisador, não há o peso de se de “acertar de 

primeira” na proposta de solução, assim como a pesquisa pode ser realinhada se for 

observado que ela não está se encaminhando bem. 

Desvantagem: Realizar uma pesquisa que pode ter vários ciclos implica em muito 

trabalho de planejamento prévio e ao longo do processo. É necessário executar ações e 

gerenciar pessoas não apenas uma vez, mas várias vezes. É também necessário reservar 

tempo para realizar um conjunto mínimo de ciclos para chegar a uma solução adequada, 
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lembrando que há o fator de imprevisibilidade de quantos ciclos serão necessários para 

que se tenha uma pesquisa finalizada.  

 

1.2 Considerando que não há métodos de pesquisa melhores ou piores, mas sim métodos 

mais ou menos adequados aos objetivos da pesquisa que você vai realizar, estabeleça um 

paralelo entre Pesquisa-ação, Estudo de Caso e Design Science Research. Avalie seus 

objetivos, papel do pesquisador, papel dos sujeitos e caráter cíclico/linear do 

procedimento, entre outros aspectos. Para esse exercício, considere a Pesquisa-ação e a 

DSR como métodos de pesquisa, evitando considerações sobre método e paradigma 

epistemológico-metodológico. Estabeleça também um paralelo entre Pesquisa-ação e 

Experimento, lembrando que esses são métodos bastante distintos.   

Resp:  Você pode iniciar essa questão fazendo uma busca nos capítulos da nossa 

série de livros para estabelecer paralelos entre esses métodos. Para relacionar Pesquisa-

ação, Design Science Research e Estudo de caso, sugerimos o livro “Design Science 

research: método de pesquisa para avanço da ciência e tecnologia”, que, na página 93, 

tem uma seção e uma tabela que justamente discute o paralelo entre esses 3 métodos.  

Aqui, resumimos as principais ideias. No Estudo de Caso, busca-se como objetivo 

compreender fenômenos sociais complexos em profundidade, sem que seja feita uma 

intervenção no ambiente da pesquisa. Já a Pesquisa-ação e a DSR têm ambas o duplo 

objetivo de avançar no conhecimento científico por meio da ação num ambiente 

específico e particular, sendo que na DSR há um foco explícito no desenvolvimento de 

um artefato. Pesquisa-ação e Estudo de Caso têm como objetivo explorar, descrever, 

explicar e predizer, enquanto que na DSR o objetivo é projetar e preescrever.  

Na Pesquisa-ação o envolvimento do pesquisador e dos sujeitos da pesquisa são 

ressaltados. O pesquisador intervém na pesquisa com suas ideias e ações, não sendo 

considerado neutro. Além disso, ele pode exercer simultaneamente o duplo papel de 

pesquisador e sujeito da pesquisa (por exemplo, quando atua também como professor, 

pedagogo, coordenador de uma equipe). Já os sujeitos da pesquisa, por exemplo, 

professores e alunos, colaboram ativamente do encaminhamento das ações e da pesquisa. 

No Estudo de Caso e na DSR, o pesquisador atua como observador não participante e os 

sujeitos da pesquisa não se envolvem na realização da pesquisa. Ainda na DSR, o 

pesquisador atua também como desenvolvedor do artefato.  

Tanto na Pesquisa-ação quanto na DSR a pesquisa ocorre de forma tipicamente 

cíclica (a menos que você chegue a uma solução plenamente satisfatória no primeiro 

ciclo!). Já no Estudo de Caso pressupõe-se que a pesquisa é feita de forma linear: as etapas 

são executadas uma única vez. 

Em relação ao paralelo do Experimento com a Pesquisa-ação, sugerimos o capítulo 

de livro “Pesquisa-ação em Sistemas Colaborativos” (referência ao final da resposta), que 

tem seção e tabela que relacionam os dois métodos. Esse paralelo, que foi elaborado por 

uma das autoras deste capítulo durante seu doutorado, foi parte do esforço de apresentar 

(e convencer) sua banca de qualificação, formada por professores da área de engenharia 

e ciências, de que esse (estranho e pouco conhecido) método oriundo das Pesquisa Sociais 
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era válido, atendia aos critérios de rigor necessários a uma pesquisa científica e se 

aplicava a pesquisa que estava sendo desenvolvida. 

 Posto isto, é importante ter em mente que o Experimento baseia-se numa visão 

positivista do mundo: os fenômenos acontecem de forma independente do pesquisador, 

que é capaz de ser um observador neutro. Uma pesquisa realizada por meio de um 

Experimento tem como objetivo criar leis e teorias gerais buscando relacionar variáveis 

(enquanto mantém as outras fixas), tipicamente fazendo medições em ambiente de 

laboratório e avaliando seus resultados por meio de análise estatísticas dos dados. Os 

sujeitos da pesquisa não se envolvem com a pesquisa. A Pesquisa-ação está fundamentada 

na visão de que o mundo é uma construção social e que cabe ao pesquisador interpreta-

la. A Pesquisa-ação busca compreender em profundidade os fenômenos que são 

indissociáveis do seu contexto, por isso, são realizadas em ambiente real. Como já 

mencionamos acima, o pesquisador não é neutro e os sujeitos colaboram com a pesquisa. 

Os dados são tipicamente qualitativos e passam por análise de dados ou de discurso. 

Dados quantitativos e análise estatística também são usados, mas em menor escala. A 

generalização da Pesquisa-ação é conseguida quando são encontrados resultados 

semelhantes ao serem feitas ações semelhantes em ambientes semelhantes. 

DRESCH, A., LACERDA, D.P., ANTUNES_JÚNIOR, J.A.V. Design Science 

research: método de pesquisa para avanço da ciência e tecnologia. Porto Alegre: 

Bookman, 2015. 

FILIPPO, D. Pesquisa-ação em Sistemas Colaborativos. Capítulo 26 In: PIMENTEL, 

M.; FUKS, H. (Ed.). Sistemas Colaborativos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. p. 449-

466. https://www.researchgate.net/publication/321709856_Pesquisa-acao_em_ 

sistemas_colaborativos 

 

1.3 Estabeleça um paralelo entre pesquisa-ação e outras práticas profissionais que 

envolvam conhecer a forma como instituições ou grupos de pessoas trabalham para 

resolver um problema e agir em busca de uma solução, como no desenvolvimento de 

software por prototipação e numa consultoria.  

Resp:  

A pesquisa-ação e o desenvolvimento de software por prototipação têm 

características comuns e são apropriadas, respectivamente, para a pesquisa e para o 

desenvolvimento de Sistemas Colaborativos, como é o caso dos Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem. A prototipação pode ser realizada em um ou mais iterações; a pesquisa-

ação também é iterativa, envolvendo tipicamente mais de um ciclo. Tanto a prototipação 

quanto a pesquisa-ação apóiam-se na avaliação dos usuários para iniciar uma nova 

iteração/ciclo. A prototipação e a pesquisa-ação aplicam-se ao desenvolvimento de 

sistemas colaborativos enquanto estão sendo efetivamente utilizados no ambiente real de 

seus usuários. No entanto, observa-se que a prototipação não busca como resultado a 

ampliação do conhecimento científico de uma área de pesquisa, não requer procedimentos 

que garantam o rigor científico, não precisa ser estudada segundo um referencial teórico 

e não demanda publicação para divulgação dos resultados.       
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Numa pesquisa-ação, o pesquisador é motivado pela realização de uma pesquisa 

acadêmica e tem o compromisso de promover o conhecimento científico. Um consultor, 

em princípio, tem motivação profissional e comercial e não tem compromisso com a 

geração de conhecimento científico e com os procedimentos rigorosos exigidos por uma 

pesquisa acadêmica. O pesquisador da pesquisa-ação está fundamentado numa base de 

conhecimento teórica e num processo colaborativo com os atores envolvidos, enquanto o 

consultor é livre para propor soluções apoiado no seu conhecimento e nas suas próprias 

experiências de sucesso e fracasso. Na pesquisa-ação o pesquisador entende que não é 

um pesquisador neutro e assume uma visão interpretativista quando desenvolve a 

pesquisa. Já na consultoria, o consultor busca uma visão objetiva da realidade, sem 

necessariamente precisar tecer considerações sobre sua neutralidade ou parcialidade. A 

Pesquisa-ação tipicamente ocorre em vários ciclos, o que é desejável para se aumentar o 

rigor da pesquisa; na consultoria, não há demanda em relação ao caráter cíclico da busca 

de uma solução. 

 

1.4. Identifique e justifique se o método de pesquisa-ação é indicado para ser adotado 

para uma investigação nos contextos a seguir. Indique também o que deve ser feito para 

que uma situação desfavorável possa se tornar favorável para o uso da pesquisa-ação (por 

exemplo, acordo, negociação, mudança de escopo). 

O diretor de uma escola convidou você para conhecer as iniciativas de uso da 

computação para promover a comunicação e as atividades educacionais realizadas com 

os alunos. Você então vislumbra o potencial de fazer uma pesquisa em Informática na 

Educação nesta escola. Identifique e justifique se o método de pesquisa-ação é indicado 

para ser adotado para uma investigação nos contextos a seguir. Dica: debata estas 

questões junto com seus colegas. 

a. O uso de notebooks do programa One Laptop Per Child promoveu o crescimento 

das atividades realizadas na internet, mas os equipamentos se deterioraram e não estão 

mais em funcionamento. 

Resp: Se os notebooks não são mais usados e você investigará o que aconteceu no 

passado, a pesquisa é histórica. Você não tem como atuar com intervenções neste 

ambiente e, portanto, a pesquisa-ação não se aplica. 

 

b.  Grupos de WhatsApp criados pela escola para cada turma vêm promovendo o 

crescimento da comunicação dos alunos e da integração deles com professores e 

funcionários. O diretor também informa a você que “em time que está ganhando não se 

mexe”, mas você conversou com os alunos e professores e percebeu alguns problemas na 

solução. 

Resp: Uma vez que não há demanda por alterar este serviço, não há porque realizar 

uma ação para melhorá-lo e, portanto, a pesquisa-ação não se aplica. Como você percebeu 

alguns problemas, caso você tenha interesse, poderá negociar com o presidente da 

associação para que melhorias sejam feitas. Se ele aceitar, você poder fazer sua pesquisa-

ação. Outra possibilidade é engajar-se com os alunos e professores, verificar o interesse 
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deles na sua pesquisa e, em caso positivo, ter o apoio deles na sua busca da aprovação do 

diretor.  

 

c. O diretor da escola quer descobrir por que os grupos de whatsapp mencionados 

no item b não proporcionaram o crescimento da comunicação entre alunos e convida você 

para reverter a situação. 

Resp: O pedido de diretor não demanda por uma pesquisa científica, apenas por 

uma consultoria. Caso você tenha interesse em realizar uma pesquisa-ação, você deve 

identificar oportunidades de pesquisa científica neste contexto. Além disto, você deve 

elaborar um projeto de pesquisa e conquistar ao interesse do diretor, bem como de 

professores e/ou de alunos, para este projeto. 

 

d. Professores que criaram um canal de Youtube a ser usado em sala de aula e em 

casa pelos alunos querem descobrir porque a iniciativa não está produzindo o resultado 

esperado. 

Resp: Os professores querem saber o que ocorreu no passado, não sendo a situação 

típica adequada para se fazer uma pesquisa-ação. Eles não pedem que você proponha uma 

nova solução nem mencionam a possibilidade de ser realizada uma pesquisa científica. 

No entanto, o fato de os professores terem interesse em entender o que ocorreu dá 

oportunidade a você de propor uma solução para o problema que é realizada no contexto 

de uma pesquisa-ação.  

 

e. O diretor da escola quer descobrir por que o canal de Youtube promovido pelos 

professores não está produzindo o resultado esperado. Sabendo do seu interesse, ele abre 

a oportunidade para você fazer uma pesquisa científica sobre o assunto, mas informa que 

você poderá consultar todos os registros do canal e fazer entrevistas com os professores 

e os alunos em horários marcados para evitar interrupção das aulas. 

Resp:         

A situação não favorece o envolvimento do pesquisador para vivenciar no 

ambiente pesquisado. Nesse caso, você deve alterar esta situação para fazer uma pesquisa-

ação. 

 

e. Mesma situação do item anterior, mas o diretor não impõe restrições a você. 

Resp: 

Se não há restrições como no caso (e), você tem condições de realizar uma 

pesquisa-ação: tem um problema relevante num ambiente real e condições favoráveis para 

você conduzir a pesquisa e envolver-se no ambiente e com todos os atores envolvidos. 

Associando uma questão de pesquisa a ser estudada e um quadro de referências teórico, 

você pode ampliar o conhecimento científico na área de Informática na Educação. 
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Lembre-se ainda de obter o apoio e a colaboração dos sujeitos das pesquisas. 

 

f. Além de doutorando em Computação, você é professor de Informática desta 

escola. Você identifica que as atividades realizadas nos laboratórios de informática não 

estão proporcionando os resultados esperados e decide utilizar conceitos de computação 

móvel e objetos inteligentes para promover situações mais dinâmicas. Os alunos e parte 

dos seus colegas o apóia na empreitada; a direção ainda está reticente. 

Resp: A situação é favorável, desde que haja apoio e colaboração por parte dos 

demais colegas professores e da direção. No mínimo, não deverá haver rejeição por parte 

de professores e direção. 


