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«(…). Como afirma Almeida (2001), desde que, “em 1948, Kurt
Lewin lançou a ideia da action research, tal proposta não foi bem aceite
nos círculos científicos. Talvez porque vinha contra a corrente da
história das ciências sociais, muito preocupadas, nessa época, em
afirmar a sua cientificidade e em limitar os campos da produção e da
utilização do conhecimento, distanciando-se das intervenções e das
ideologias” (p. 175). Torna-se, pois, necessário conceber uma relação
dialética entre os dois momentos, que não se confundem, mas se
alimentam mutuamente: a investigação sobre um determinado
problema diagnosticado em contexto social (caráter situacional); a
intervenção ou ação para resolver o problema e transformar a
situação anterior; de novo a reflexão para produzir conhecimento
acerca dessa mesma transformação (carácter autoavaliativo) (…). Na
linha do que afirmámos, torna-se aceitável a definição de Johnson
(1993, cit. por Freebody, 2003:86), para quem a investigação-ação é:
“investigação deliberada e orientada-para-a-solução e que é realizada
e conduzida pelo grupo ou por uma pessoa. É caracterizada por ciclos
espirais de identificação de problemas, recolha sistemática de dados,
reflexão, análise, ações orientadas em função dos dados obtidos e,
finalmente, redefinições do problema (…). Entende-se, portanto,
que durante todo o processo há produção de saber, através da
reflexão sobre a ação, proporcionando, assim, um aumento do
conhecimento do ou dos pesquisadores e das pessoas consideradas na
situação e contexto investigado (…). Falar nas características desta
estratégia metodológica não é fácil pois elas variarão consoante o
acento é colocado na investigação ou na ação. Há, no entanto, alguns
atributos que se podem considerar comuns a todas as modalidades,
tais como: - o modelo em espiral cíclica, que referimos na citação de
Freebody (2003) e que se traduz nas fases de identificação dos
problemas, de recolha sistemática de dados, de reflexão e análise de
ações orientadas em função dos dados obtidos e, finalmente, de
redefinições do problema.; - o carácter autoavaliativo,
autorreflexivo, que, aliás, também se traduz pela redefinição dos
problemas; - o carácter prático e interventivo, que decorre das ações
orientadas em função de um prévio diagnóstico e da recolha de
dados; - o carácter colaborativo, que respeita ao grau de implicação
dos diversos intervenientes; neste âmbito, pensamos que podem
postar-se no extremo de um continuum em que o investigador é
‘autor’ (e portanto, é externo ao grupo em que se processam as
mudanças, como na investigação-para-a-ação), até ao outro extremo,
em que se verifica uma ‘co-autoria’ do investigador e de todos os
outros interessados e empenhados no processo (postados todos,
portanto, num mesmo plano – como investigação-na/pela-ação).»
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