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Quais os objetivos de uma 
pesquisa escolar? 

E de um projeto de intervenção? 



Tipos de 
pesquisa 

Pesquisa 
documental 

Pesquisa 
experimental 

Levantamento 

Pesquisa 
bibliográfica 

Estudo de 
caso 

Pesquisa 
Expost-Facto 

Pesquisa 
participante 

Pesquisa-
ação 



Pesquisa-ação 
“Um tipo de pesquisa social com base empírica que é 

concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou 

com a resolução de um problema coletivo e no qual os 

pesquisadores e os participantes representativos da situação 

ou do problema, estão envolvidos de modo cooperativo ou 

participativo”. 

(THIOLENT, 1986, p. 14) 



Pesquisa-ação 
Nasce de uma crítica à pesquisa convencional, em relação a: 
 
Participação dos usuários da pesquisa; 

 
Privilégio aos aspectos individuais; 

 
Distância entre resultados e possíveis decisões ou ações 
concretas. 

 
Convivência e participação como elementos fundamentais 

(BRANDÃO, 1983) 

Transformar a realidade e produzir conhecimentos relativos a 
essas transformações (BARBIER, 2002) 





Objetivos de 
conhecimento 
Objetivos de 

conhecimento 
Objetivos 
práticos 

Objetivos 
práticos Resolução de 

problemas 
Resolução de 

problemas 

Tomada de 
consciência 
Tomada de 
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Produção de 
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O que seria um projeto 
de pesquisa-ação sobre 

resíduos sólidos? 



Justificativa Objetivos Metodologia 
Monitoramento 

e avaliação 

Sistematização 
e divulgação de 

resultados 

Instrumentos e técnicas que estimulem relações de participação e de colaboração 

Organização de um projeto 



Sistematização em 5 tempos 

FARIA, Andréa Alice da Cunha. Ferramentas de diálogo – 
qualificando o uso das técnicas do DRP: diagnóstico rural 
participativo. Brasília: MMA; IEB, 2006. 76 p. Oscar Jara 



Para inspirar... 
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Obrigado! 
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