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Resumo: A pesquisa-ação vem se apresentando – nas produções científicas atuais - como um 

importante elemento na articulação entre ensino, pesquisa e extensão, perspectivas 

fundamentais no âmbito do Ensino Superior. Aliado a isso, faz-se urgente que as práticas 

pedagógicas no ensino superior, nas diferentes áreas mencionadas, sejam pautadas na 

premissa de uma educação inclusiva, a qual considere as diversidades e demandas que surgem 

também no contexto acadêmico. A temática Educação Inclusiva tem sido recorrente no 

ambiente escolar, entretanto, tais discursos e práticas são mais evidenciadas na educação 

básica, produzindo uma lacuna significativa no Ensino Superior que, por vezes, concentra-se 

na formação de alunos como profissionais que exerçam práticas para a promoção da educação 

inclusiva, mas acaba por esquecer-se de produzir educação inclusiva no seu próprio contexto 

acadêmico, com atenção às demandas apresentadas pelos seus próprios graduandos, ao 

considerarmos que a academia também precisa apropriar-se de uma prática inclusiva no seu 

espaço escolar. Deste modo, reflete-se sobre a pesquisa-ação também para a promoção de 

compreensões de contexto e de busca de estratégias para problemas identificados acerca de 

práticas que visem à educação inclusiva no ambiente do ensino superior e, a partir disso, 

apresenta-se o seguinte problema: a pesquisa-ação pode ser um instrumento eficaz na busca 

de estratégias para a educação inclusiva no Ensino Superior?  Para tanto, o presente trabalho 

objetiva analisar a pesquisa-ação como instrumento no processo de formação dos docentes do 

Ensino Superior, para uma prática que vise à educação inclusiva. Como metodologia, assume 

uma perspectiva qualitativa, por meio da revisão bibliografia atualizada sobre a temática em 

questão. Como resultados, apresenta que a pesquisa-ação pode ser um importante elemento na 

construção de práticas de educação inclusiva no ambiente de ensino superior, ao articular 

pesquisa, ensino e extensão na identificação de problemas – no caso o de construir práticas de 

educação inclusiva no ensino superior – para a construção de uma sociedade inclusiva nos 

diversos âmbitos. 
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A pesquisa-ação vem se apresentando – nas produções científicas atuais - como um 

importante elemento na articulação entre ensino, pesquisa e extensão
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cação inclusiva, mas acaba por esquecer-se de produzir educação inclusiva no seu próprio 

contexto acadêmico, com atenção às demandas apresentadas pelos seus próprios graduandos, 

ao considerarmos que a academia também precisa apropriar-se de uma prática inclusiva no 
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uma perspectiva qualitativa, por meio da revisão bibliografia atualizada sobre a temática em 

questão. Como resultados, apresenta que a pesquisa-ação pode ser um importante elemento na 

construção de práticas de educação inclusiva no ambiente de ensino superior, ao articular 

pesquisa, ensino e extensão na identificação de problemas – no caso o de construir práticas de 

educação inclusiva no ensino superior – para a construção de uma sociedade inclusiva nos 
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básica, produzindo uma lacuna significativa no Ensino Superior que, por vezes, concentra-se 
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apresenta-se o seguinte problema: a pesquisa-ação pode ser um instrumento eficaz na busca 

                                                           
1 Extensão: função social da universidade em prol da promoção do desenvolvimento social, fomento de projetos e programas 

de extensão na comunidade, a fim de garantir a igualdade de direitos, o respeito à pessoa e a sustentabilidade ambiental e 
social. 



 

 

de estratégias para a educação inclusiva no Ensino Superior?  No intuito de responder a tal 

questão, buscou-se, por meio da revisão bibliográfica, analisar os conceitos da pesquisa-ação, 

do princípio da indissociabilidade - da pesquisa, do ensino e da extensão - no Ensino Superior 

e da educação inclusiva. A reflexão  tem por objetivo considerar a pesquisa-ação como 

metodologia para se promover a educação inclusiva também no espaço universitário, 

considerando-o não apenas como espaço de formação para futuros docentes e demais 

profissionais, mas como espaço de promoção da educação inclusiva de seus discentes. 

 

Marco teórico 

 

Enquanto referencial de pesquisa-ação para este trabalho, utilizar-se-á Michel 

Thiollent. Para Thiollent (2009), uma pesquisa pode ser qualificada como pesquisa-ação 

quando há ação dos integrantes do grupo no problema investigado. Tal problema deve ser 

complexo a ponto de demandar uma investigação a ser conduzida, com papel ativo dos 

pesquisadores na avaliação e no acompanhamento em decorrência do problema em questão. 

Deste modo, toda pesquisa-ação é considerada pesquisa participante, porém a recíproca não é 

verdadeira, pois em uma pesquisa participante pode não haver a ação do pesquisador, apenas 

a inserção no contexto de pesquisa, para melhor aceitação por parte dos integrantes do grupo 

pesquisado. A participação do pesquisador não qualifica pesquisa-ação por si só. Para ser 

pesquisa-ação, o pesquisador precisa balizar a pesquisa no entorno de uma ação planejada e 

não ser apenas observador participante. É importante ressaltar que ação do pesquisador não 

pode substituir a ação e a iniciativa do grupo. 

Nesta perspectiva, a pesquisa-ação oportuniza uma investigação para além dos 

aspectos burocráticos e acadêmicos, “com a pesquisa-ação os pesquisadores pretendem 

desempenhar um papel ativo na própria realidade dos fatos observados”. (THIOLLENT, 

2009, p. 18) Para o autor, a pesquisa-ação é uma estratégia metodológica da pesquisa social 

com intensa interação entre pesquisadores e pessoas envolvidas na pesquisa. Desta relação 

surgem o ordenamento dos problemas de pesquisa, para ações concretas na resolução, sendo o 

objeto de pesquisa a situação social e não as pessoas. Com a pesquisa-ação pretende-se 

resolver ou pelo menos esclarecer os problemas identificados na situação analisada, 

comconstante avaliação do próprio grupo em relação às ações planejadas. Destaca-se que a 

pesquisa-ação é mais do que uma ação ativa, pois propõe o aumento do conhecimento dos 

pesquisadores acerca do problema e do nível de consciência das pessoas que compõem o 

grupo em questão.   



 

 

O autor aponta que a configuração de uma pesquisa-ação depende do contexto em que 

é aplicada e dos objetivos que apresenta. Dentre os tipos destaca três: da pesquisa-ação 

realizada por um ator social homogêneo, autônomo e capaz de controlar a pesquisa; da 

pesquisa-ação realizada dentro de uma organização, como empresa ou escola, com relações 

hierárquicas e problemáticas e da pesquisa-ação organizada em meio aberto, como bairro ou 

comunidade rural. Como o presente trabalho reflete sobre a segunda configuração, por tratar-

se de uma reflexão sobre a Instituição de ensino superior, ressalto alguns aspectos dignos de 

atenção especial, segundo Thiollent (2009): por se tratar de uma instituição em que as 

relações e os interesses podem ser contraditórios, o relacionamento dos pesquisadores com o 

grupo pode ser mais complicado nas questões da ética e da prática, visto que a pesquisa pode 

vir a ser usada para interesses de um grupo em detrimento de outro. Portanto, os 

pesquisadores da linha pesquisa-ação não podem aceitar trabalhar em pesquisas 

manipuladas por uma das partes nas organizações, em particular por aquela que está mais 

vinculada ao poder. (THIOLLENT, 2009, p. 19) Desta forma, sugere-se que, após a definição 

dos interessados na pesquisa e das exigências dos pesquisadores, os problemas de 

relacionamentos entre os grupos devem ser analisados coletivamente, com a representação de 

todas as partes envolvidas. 

Ainda sobre a definição da pesquisa-ação, Thiollent (2009) aborda a importância de 

identificar os objetivos da pesquisa e os objetivos da ação e, a partir disso, a relação de ambos 

os objetivos. O autor define objetivo prático como correspondente a ideia transformadora, que 

deve ser realista e possível de execução. Como objetivo de conhecimento, sugere que deva ter 

o propósito do aumento das informações acerca de determinada situação, que seriam difíceis 

de serem obtidas de outra forma, senão por meio da pesquisa. Para o autor, quanto maior o 

conhecimento produzido na pesquisa, mais assertiva será a ação que se propõe, ressaltando a 

importância do equilíbrio entre as duas perspectivas. A pesquisa-ação não é só ação, com ela 

deve-se alargar o conhecimento da situação, aprofundar os debates e avançar em relação aos 

problemas apresentados.  

Um aspecto de destaque na pesquisa-ação é o caráter do processo argumentativo, o 

qual permeia toda a pesquisa, seja na colocação dos problemas a serem abordados por 

participantes e pesquisadores, seja nas explicações ou soluções apresentadas pelos 

pesquisadores aos participantes, seja na tomada de decisão para a ação, em todos os processos 

de avaliação. Neste sentido, o pesquisador apresenta um papel fundamental, não podendo 

aceitar qualquer argumento nas interpretações, especialmente os que forem contrários ao ideal 

científico, que apresentem parcialidade, engano, colocando em risco a objetividade e a 

racionalidade da pesquisa, embora deva sempre existir a flexibilidade, na pesquisa-ação.  



 

 

Em relação às hipóteses e à comprovação destas, Thiollent (2009) afirma que não é 

possível aplicar a fórmula de hipótese/coleta de dados/ comprovação ou não das hipóteses na 

pesquisa-ação, em função do dinamismo de um contexto em movimento, que pretende 

abordar questões que previamente não podem formular hipóteses, visto que as situações e os 

problemas surgem na medida em que se produz a pesquisa, com muitas variáveis imprecisas. 

O autor sugere a adoção de instruções ou diretrizes relativas aos problemas e ao modo de ação 

identificados na pesquisa, que funcionam como as hipóteses, porém com maior flexibilidade, 

podendo serem endossadas ao término da pesquisa, ou substituídas no contexto impreciso de 

uma pesquisa social. O esquema hipotético, pertencente ao experimentalismo, é válido para 

pesquisas que preveem uma certa regularidade, na qual o pesquisador sempre encontrará os 

mesmos resultados, com variáveis controláveis concebidas de modo causal e mecanicista, o 

que não acontece na pesquisa psicossocial.  

Na produção da pesquisa-ação, inferências e generalizações precisam ser 

acompanhadas e analisadas sempre, para que não sejam tendenciosas, tanto por parte dos 

participantes quanto dos próprios pesquisadores. Como já mencionado anteriormente, o 

pesquisador não pode aceitar qualquer tipo de raciocínio, nem mesmo assumir uma postura de 

ingenuidade, perante às colocações do grupo. Deste modo, cabe ao pesquisador identificar os 

defeitos da generalização, em particular aqueles que consistem em, a partir de poucas 

informações locais, tirar conclusões para o conjunto da população ou do 

universo(THIOLLENT, 2009, p. 42). É necessário também identificar as formas ideológicas 

que interferem na generalização, visto que quando a interferência ideológica é em excesso, os 

resultados da investigação se tornam sem valor.  

Uma discussão frequente sobre a pesquisa-ação coloca em dúvida a real possibilidade 

de contribuições desta na produção de conhecimento. Para o autor, nem todas as pesquisas-

ação contribuem com novos conhecimentos, como é o caso de muitas pesquisas de opinião, 

que resultam em dados numéricos de informações já conhecidas. Deste modo, apresenta os 

objetivos de conhecimento potencialmente alcançáveis na pesquisa-ação: 

 

a. Coleta de informação original acerca de situações ou de atores em 

movimento.  

b. A concretização de conhecimentos teóricos, obtida de modo dialogado na 

relação entre pesquisadores e membros representativos das situações ou problemas 

investigados.  

c. A comparação das representações próprias aos vários interlocutores, com 

aspecto de cotejo entre saber formal e saber informal acerca da resolução de diversas 

categorias de problemas. 

d. A produção de guias ou de regras práticas para resolver os problemas e 

planejar as correspondentes ações. 

e. Os ensinamentos positivos ou negativos quanto à conduta da ação e suas 

condições de êxito. 



 

 

f. Possíveis generalizações estabelecidas a partir de várias pesquisas 

semelhantes e com o aprimoramento da experiência dos pesquisadores. 

(THIOLLENT, 2009, p. 45) 

 

Enquanto concepção e organização da pesquisa, o autor aborda uma série de temas e 

itens os quais considera fundamental para a pesquisa-ação. Tais itens são apresentados em 

forma de roteiro, mas que, em função do dinamismo da pesquisa, não estão determinados na 

sequência apresentada, podendo alterar a ordem, retomar ou produzir um verdadeiro vai e 

vem, considerando a flexibilidade inerente à pesquisa-ação. Portanto, a lista apresentada 

segue uma ordem cronológica com um ponto de partida e um de chegada, mas com ações 

intermediárias que dependerão dos fatores subjetivos de cada pesquisa. Como ponto inicial 

apresenta-se a fase exploratória e final, a divulgação dos resultados. A seguir, conceituo cada 

fase apresentada por Thiollent (2009): 

1. Fase exploratória: consiste em estabelecer um diagnóstico da situação, identificar os 

problemas prioritários e da necessidade de ações. Alguns aspectos podem ser 

relativizados em função de cada tipo de pesquisa. É comum, nesta fase, surgirem 

aspectos institucionais e financeiros que possam interferir na pesquisa. Alguns pontos 

importantes da fase exploratória, segundo Thiollent (2009): 

a. Verificar o perfil e a disponibilidade dos pesquisadores para trabalharem de acordo 

com a pesquisa-ação. 

b. Verificar a viabilidade do desenvolvimento da pesquisa-ação ocorrer no meio em 

questão. Neste sentido, o autor destaca que “trata-se de detectar apoios e 

resistências, convergências e divergências, posições otimistas e céticas”. 

(THIOLLENT, 2009, p. 52) Tais aspectos são premissas para que os pesquisadores 

aceitem desenvolver a pesquisa e a façam sem falsas expectativas.  

Neste momento, além do diagnóstico realizado junto aos participantes, os 

pesquisadores devem coletar toda e qualquer informação disponível em documentos 

específicos, publicidades, etc. Como produto do diagnóstico surgem os principais objetivos da 

pesquisa, com foco nos problemas considerados prioritários e no tipo de ação que a pesquisa 

pretende. 

2. Tema de pesquisa: na pesquisa-ação o tema precede o problema de pesquisa e é fruto 

de um processo de discussão entre pesquisadores e participantes. A partir do tema é 

possível delinear as áreas de conhecimento envolvidas. A formulação do tema pode 

ser do tipo descritiva ou normativa. A normativa refere-se à ação e, para a pesquisa-

ação, é deste tipo que trataremos. A base teórica é imprescindível nesta fase, pois é por 



 

 

meio do referencial teórico que interpretamos e definimos o tipo de olhar sobre o 

objeto em questão.  

3. A colocação dos problemas: o problema de pesquisa deve estar de acordo com o 

marco teórico conceitual adotado, sendo que, na pesquisa-ação, os problemas devem 

ser de ordem prática, pois pretendem provocar uma mudança no contexto analisado. 

Thiollent (2009, p.58) sugere alguns passos nesta construção: 

a. Análise e delimitação da situação inicial. 

b. Delineamento da situação final, em função dos critérios de desejabilidade e 

factibilidade. 

c. Identificação de todos os problemas a serem resolvidos para permitir a passagem 

de (a) para (b). 

d. Planejamento das ações correspondentes. 

e. Execução e avaliação das ações. 

Pensar na passagem da situação inicial para a final é projetar com objetivos definidos 

e refletir sobre os meios e soluções que possibilitem a realização da situação. Essa forma de 

tratar os problemas requer constante reflexão e retomada dos critérios, para que os objetivos 

sejam alcançados, mantendo a relevância científica da pesquisa e garantindo a sua 

manutenção. 

4. O lugar da teoria: apesar da pesquisa-ação possuir uma forte característica empírica, a 

teoria ocupa um lugar basal para a elaboração das hipóteses e diretrizes que orientam 

tanto a pesquisa quanto as interpretações. Cabe ressaltar que nem todos os 

participantes da pesquisa terão conhecimento técnico para compreender termos da 

teoria e, por isso, a teoria não deve ser compartilhada no grupo de forma que fique 

incompreensível, o que pode acarretar a desmotivação de membros da pesquisa. É 

preciso buscar constantemente um equilíbrio de teoria e prática na pesquisa-ação, 

dosando-as de modo que a prática produza material empírico, para que os dados sejam 

interpretados à luz da teoria. 

5. Hipóteses: na pesquisa-ação, as hipóteses assumem um caráter mais flexível e, 

portanto, são denominadas diretrizes. Tais diretrizes possibilitam a definição de 

critérios claros que visam balizar a tomada de decisão, a ação e a avaliação dos 

participantes e pesquisadores acerca dos rumos da pesquisa, sendo que este processo 

se dá exclusivamente na prática. Também, é através das diretrizes assumidas que 

pesquisadores e participantes definem quais informações e técnicas serão necessárias 

para a coleta.  



 

 

6. Coleta: o seminário é a centralização das informações dos participantes e 

pesquisadores, o qual consiste em examinar, discutir e tomar decisões acerca do 

processo de investigação. O seminário desempenha também a função de coordenar as 

atividades de grupos satélites (grupos de estudos especializados, grupos de 

observação, informantes, consultores, etc.) (THIOLLENT, 2009, p. 63) Das reuniões 

são geradas atas, com toda a compilação das informações.  No seminário se produz 

material de natureza teórica e empírica, sendo que cabe aos pesquisadores a coleta de 

tais dados e informações. Dentre as funções do pesquisador, cabe ainda: dispor aos 

participantes os conhecimentos teóricos e práticos que permitam a discussão dos 

problemas; produzir as atas de reunião e os relatórios de síntese; conceber 

modalidades de ação em parceria com os demais participantes. Como principais 

tarefas do seminário, o autor apresenta as seguintes: 

a. Definição do tema e dos problemas que geraram a pesquisa. 

b. Elaboração da problemática. 

c. Constituição dos grupos, equipes de pesquisa e coordenações. 

d. Centralização das informações das diferentes fontes. 

e. Elaboração das interpretações. 

f. Busca por definições e diretrizes para a ação. 

g. Acompanhamento e avaliação das ações. 

h. Divulgação dos resultados obtidos. 

Outro ponto importante é o fato do seminário pressupor preparo didático de quem o 

conduz, de forma a controlar tanto o tempo de fala dos participantes, para que a participação 

não seja restrita a um grupo, contemplando a diversidade, quanto o envolvimento emocional 

nas participações, que pode custar o sentido de objetividade da pesquisa.  

7. Campo: quando o tamanho do campo delimitado é muito grande, faz-se necessário que 

a pesquisa contemple uma amostragem, uma representatividade. Em campo não tão 

abrangente deve-se priorizar o caráter qualitativo, para que todos os grupos de ordem 

cognitiva, sociológica e política estejam representados.  

8. Coleta de dados: na pesquisa-ação, os principais instrumentos são entrevista e o 

questionário. Quanto aos materiais com informações já existentes, pode-se usar 

diversas técnicas que possibilitem a análise de conteúdo. Técnicas antropológicas 

como observação participante, diários de campo histórias de vida, assim como técnicas 

de grupo como sociodrama, também são comumente empregadas na pesquisa-ação. 

Quando necessário, pode-se dividir os participantes em grupos, para que analisem 



 

 

aspecto pontuais das técnicas. As informações são centralizadas e compartilhadas no 

seminário.  

9. Aprendizagem: há um processo de aprendizagem intrínseco na pesquisa-ação, com 

papel importante dos especialistas que mediam este processo por meio das discussões, 

das negociações e do conhecimento que produzem, para a ação a ser realizada e as 

tomadas de decisão que são demandadas.  

10. Saber formal/Saber informal: trata-se de estabelecer uma estrutura entre dois 

universos: a dos especialistas e dos interessados. Tal diferença pode resultar em 

dificuldade de compreensão mútua. O saber do participante comum possibilita o 

conhecimento dos problemas e das situações locais. Não é porque ele não tem 

conhecimento técnico que seu conhecimento não tem valor. Pelo contrário, ele é 

fundamental para a pesquisa-ação. O que pode ser comum ao participante sem 

conhecimento técnico é a generalização e um pensamento carregado de crenças e 

tradições, podendo dificultar a transição da realidade, com a intervenção da pesquisa. 

Por outro lado, o conhecimento do especialista também não é suficiente se pautado só 

na técnica. Deste modo, na busca por solução dos problemas apresentados, 

pesquisadores e participantes estabelecer uma relação que permita a intercompreensão 

entre saber formal e o saber informal. Thiollent (2009) sugere que se use a técnica de 

comparação que consiste em propor que participante comum e técnico produzam, 

individualmente, um registro com perspectivas da situação, os dados que considera 

importante, os problemas identificas e as ações previstas. Posterior aos registros, 

realiza-se a comparação das informações a afim de identificar as divergências e as 

convergências, aproximando o diálogo e os objetivos comuns. 

11. Plano de ação: para o autor, a elaboração do plano de ação de uma pesquisa-ação 

consiste em definir os seguintes pontos: 

a. Atores e unidade de intervenção. 

b. Relação entre atores e instituição: conflitos, atritos, convergências... 

c. Identificação de quem toma as decisões. 

d. Objetivos das ações e critérios de avaliação. 

e. Formas de superar as dificuldades para dar seguimento às ações. 

f. Garantias de participação da população. 

g. Formas de controle do processo e de avaliação dos resultados.  

Após este levantamento de dados, as informações devem ser deliberadas 

coletivamente para a definição de um plano de ação consensual.  



 

 

12. Divulgação externa: para o autor, o retorno da pesquisa é necessário, pois visa 

promover uma visão de conjunto, considerando que durante o processo nem todos os 

participantes terão acesso a esse conjunto. Deste modo, poderá promover uma tomada 

de consciência não só para os participantes, mas para pessoas externas à pesquisa que 

compartilham realidades semelhantes e podem buscar na pesquisa conhecimento e 

possibilidades e, talvez, a possibilidade de encontrar um senso de generalização, 

quando outras pesquisas se assemelharem em contexto distintos, mas com 

características comuns.  

Para Thiollent (2009), a pesquisa participante vem ganhando um espaço crescente na 

área educacional, contando até mesmo com apoio institucional, já que as metodologias 

convencionais costumam apenas descrever a situação ou avaliar rendimentos escolares, mas 

não produzem uma mudança em problemas urgentes da situação atual da educação, como se 

propõe a pesquisa-ação. 

Em relação às universidades, espaços de promoção de ensino superior, cabe ressaltar 

que o princípio constitucional da indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão, 

estabelecido como um dever para toda universidade, conforme artigo 207 da Constituição 

Federal de 1988 (BRASIL, 1988), determina que tais princípios perpassem pela formação 

promovida e ofertada nestas instituições. Para Vásques (1968, p. 206), a teoria em si não 

trasforma o mundo. Pode contribuir para a sua formação, mas para isso tem que sair de si 

mesma, e em primeiro lugar tem que ser assimilada pelos que vão ocasionar, com seus atos 

reais, efetivos, tal transformação. E é neste sentido que a pesquisa-ação parece assumir 

espaço de destaque na possibilidade da manutenção da indissociabilidade das três frentes – 

pesquisa, ensino e extensão - pois na medida em que produz conhecimento, intervem em 

demandas reais e promove a busca por soluções.  

Como terceiro ponto neste marco teórico, destaca-se a educação inclusiva 

compreendida como premissa que transcende todos os níveis de ensino, incluindo o ensino 

superior, conforme previsto na LEI nº 13.146, de 6 de julho de 2015, em seu artigo 28. 

Inspirada pelas diretrizes fornecidas pela C.F de 88, foi instituída a LDB - Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação 9394/96, define que o atendimento a alunos com necessidades 

educacionais especiais deve ser, preferencialmente, na rede regular de ensino, havendo, 

quando for necessário, serviço de apoio de pessoas especializadas para atendê-los. Diante 

disso, o MEC, através da Secretaria de Educação Especial, assumiu o compromisso de apoiar 

os estados e os municípios na sua tarefa de fazer com que as escolas brasileiras se tornem 

inclusivas, democráticas e de qualidade. Entendendo a Educação Inclusiva como direito e a 

necessidade das instituições de ensino cumprirem o previsto ainda na Lei 13.146/2015, inciso 



 

 

II, mais do que oportunizar o acesso, é necessário e de dever  a garantia de condições de 

acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de 

recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena. 

Ao considerarmos a educação inclusiva também como um desafio no ensino superior, 

parece ser - a pesquisa-ação - um bom caminho para mapear esse processo, clareando as 

demandas e elaborando estratégias para ações efetivas, no contexto universitário, na 

comunidade escolar, possibilitando o próprio fazer da instituição uma possibilidade de ação 

indissociada de pesquisa, extensão e ensino.  

 

Metodologia  

 

O presente trabalho objetiva analisar a pesquisa-ação como instrumento no processo 

de formação dos docentes do Ensino Superior, para uma prática que vise à educação 

inclusiva. Como metodologia, assume uma perspectiva qualitativa, por meio da revisão 

bibliografia sobre a pesquisa-ação, educação inclusiva e ensino supeior, a fim de buscar 

respostas para a pergunta proposta neste trabalho: a pesquisa-ação pode ser um instrumento 

eficaz na busca de estratégias para a educação inclusiva no Ensino Superior?   

 

Resultados 

 

A pesquisa-ação sugere ser uma metodologia bastante adequada para situações que 

demandam não apenas uma pesquisa, mas ações efetivas como soluções para problemas que 

se apresentam. Com o fato dos participantes pertencerem ao contexto de pesquisa, algumas 

vantagens surgem para que se realize uma intervenção prática a partir da pesquisa: o 

diagnóstico tende a ser mais preciso, pois parte também da escuta e da troca entre os 

envolvidos; ações de mudança na cultura dos participantes fazem parte de todo o processo, na 

medida em que as reflexões são compartilhadas e se vislumbram ações efetivas, o próprio 

comportamento do grupo começa a sofrer mudanças, as quais são significativas por partirem 

do próprio grupo e não de imposição de sujeitos externos à realidade em questão.  

Aliado a isso, o princípio da indissociabilidade do esnino superior – pesquisa, ensino, 

extensão – parece estar alinhado com todo o processo da pesquisa-ação, conforme descrito no 

marco teórico e que em sua própria nomenclatura sugere tanto a pesquisa, quanto a ação. Na 

última ponta desta triangulação, reflete-se sobre a educação inclusiva, instituída por lei, mas 

carente de ações consistentes para a garantia de seus quatro princípios - de acesso, de 

permanência, de participação e de aprendizagem – a educação inclusiva precisa ser mais do 



 

 

que discutida no meio acadêmico, precisa de ações para que seus próprios estudantes 

vivenciem experiências de inclusão plena. A academia pode e deve mais do que habilitar 

profissionais para o trabalho em prol da educação inclusiva: pode proporcionar vivências de 

educação inclusiva e, talvez, a pesquisa-ação, no contexto acadêmico, seja um caminho para a 

garantia de direitos e de desenvolmimento social, que ultrapasse os limites físicos da 

instituição.  

 

Considerações finais 

 

Conclui-se que a pesquisa-ação pode ser uma metodologia interessante na construção 

de práticas de educação inclusiva no ambiente de ensino superior, ao articular pesquisa, 

ensino e extensão na identificação de problemas – no caso o de construir práticas de educação 

inclusiva no ensino superior – para a construção de uma sociedade inclusiva nos diversos 

âmbitos. 

Desta revisão, emergem novos questionamentos para possíveis novos trabalhos: de 

que forma as universidades estão (e se estão) promovendo a educação inclusiva para seus 

discentes? Considerando que a educação inclusiva perpassa por todos os níveis de ensino, 

quais ações para a promoção da garantia de ingresso, de permanência, de aprendizagem e de 

participação estão sendo adotadas no nível de ensino superior? Que tipo de metodologia está 

sendo adotada pelas universidades para a promoção da educação inclusiva? Dentre as 

metodologias empregadas para a promoção da educação inclusiva no ensino superior, a 

pesquisa-ação tem sido recorrente? 

Ressalta-se que a pesquisa-ação objetiva transcender a teoria, no intuito de apresentar 

soluções plausíveis para problemas reais de um determinado contexto. Ter a educação 

inclusiva como objeto de pesquisa – e propósito de efetivação – poderá, mais do que 

promover a garantia de direitos, provocar reflexões acerca de um cultura da instituição e da 

comunidade, consequentemente de uma sociedade. Submeter acadêmicos e docentes à 

experiência de uma educação inclusiva poderá produzir profissionais capazes de compreender 

a importância de uma sociedade inclusiva, em que a ciência fundamente práticas para a 

garantia de direitos e de respeito às diferenças.  
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