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RESUMO: Este artigo tem como objetivo refletir sobre a relevância da pesquisa-aplicação em
educação, evidenciando como essa abordagem metodológica favorece estudos centrados no contexto
da práxis, bem como na possível resolução de problemas reais vivenciados pelos sujeitos
participantes de estudos que utilizam essa abordagem, fomentando algumas aproximações e
apontamentos sobre a mesma. Para tanto, realizou-se um estudo de natureza exploratório-qualitativa,
utilizando-se como procedimento metodológico a pesquisa bibliográfica. Ademais, apresenta-se uma
perspectiva histórica sobre os primórdios da pesquisa-aplicação e sua difusão, as possibilidades e
caminhos desta abordagem metodológica em educação, assim como algumas características,
princípios e possibilidades de desenvolvê-la em ciclos iterativos e o papel do pesquisador. Por fim,
socializa-se os resultados e as considerações finais sobre a necessidade de fundamentar a
pesquisa-aplicação em princípios relacionados à prática investigativa colaborativa, participativa e
intervencionista.
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1 INTRODUÇÃO

Este artigo objetiva refletir sobre a pesquisa-aplicação em educação e como essa abordagem
metodológica favorece estudos centrados na práxis e na possível resolução de problemas reais
vivenciados pelos sujeitos participantes de estudos que utilizam tal abordagem, fomentando algumas
aproximações e apontamentos sobre a mesma.

A pesquisa-aplicação cumpre a função de encontrar respostas e propor soluções coletivas e
colaborativas para problemáticas educacionais reais. Assim, nesse tipo de abordagem metodológica,
a comunidade passa a ter papel protagonista no desenvolvimento das pesquisas e na proposição de
soluções que auxiliam na resolução dos desafios enfrentados cotidianamente. A pesquisa-aplicação
ancora-se na necessidade de gerar soluções práticas ou mesmo produtos que fomentem a solução de
questões problemáticas vivenciadas no contexto pesquisado.

Para realização deste estudo, optou-se pelo desenvolvimento de uma pesquisa de natureza
exploratória, de cunho qualitativo, pois, conforme corrobora Gil (2002), essas pesquisas auxiliam os
estudiosos numa aproximação com o objeto de estudo, visando explicitá-lo, na medida em que
aponta e aprimora diferentes ideias e concepções a respeito do conteúdo abordado. Assim, utilizou-se
como procedimento metodológico, uma revisão de literatura, que é desenvolvida alicerçada em
materiais já existentes, constituída, primordialmente, de livros e artigos científicos, conforme Gil
(2002).

Sendo assim, o trabalho está estruturado da seguinte forma: na primeira parte, apresenta-se uma
perspectiva histórica sobre os primórdios da pesquisa-aplicação e sua difusão; a segunda parte
evidencia possibilidades e caminhos para o desenvolvimento de estudos que se utilizam da
pesquisa-aplicação como abordagem metodológica em educação, apontando o conceito, as
características, princípios e possibilidades de desenvolvê-la em ciclos iterativos, o papel do
pesquisador na pesquisa-aplicação, bem como outras reflexões que corroboram para a compreensão
dessa abordagem metodológica e seus desafios. Por fim, o texto se encerra com a apresentação dos
resultados e das considerações finais do estudo.

2 PESQUISA-APLICAÇÃO: UMA PERSPECTIVA HISTÓRICA

A pesquisa-aplicação tem seu surgimento datado por volta dos anos 1990, por intermédio de
iniciativas desenvolvidas por Ann Brown e Allan Collins. Entretanto, segundo estudos desenvolvidos
por Mazzardo et al. (2016) apud Wang e Hannafin (2005), possui inúmeras denominações que visam
apresentá-la oportunamente, entre elas destacam-se: design experiments, development research,
formative research, design research, design-based research e developmental research. Atualmente é
traduzida como pesquisa-aplicação por considerar que o termo melhor sintetiza a concepção e
desdobramentos dessa abordagem metodológica.

Apesar de ter surgido no século XX, a pesquisa-aplicação passou a ser mais conhecida e utilizada por
pesquisadores do campo educacional no início do século XXI, nos Estados Unidos, com o intuito de
se configurar como uma abordagem metodológica inovadora para pesquisas educacionais, visto que
não se preocupava apenas em coletar dados e interpretá-los, mas, além disso, possuía como
característica fundante: a necessidade de intervenção na prática estudada. A partir daí, tanto nos
Estados Unidos, como no Brasil e, também, em outros países, inúmeros estudos têm sido
desenvolvidos utilizando-se dessa abordagem, gerando, assim, variadas publicações, cuja
preocupação basilar é difundir socialmente o conhecimento e as possibilidades intervencionistas da
pesquisa-aplicação.
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A difusão da pesquisa-aplicação na Bahia ocorreu, principalmente, por intermédio de estudos
desenvolvidos no âmbito do grupo de pesquisa “Sociedade em Rede, Pluralidade Cultural e
Conteúdos Digitais”, liderado pelo professor Alfredo Matta, que passou a adotá-la como objeto de
estudo, o que culminou com a produção, em parceria com a professora Francisca de Paula Silva e
Edivaldo Boaventura, do primeiro artigo sobre pesquisa-aplicação (utilizando a nomenclatura
Design-Based Research para defini-la), publicado na revista Educação e Contemporaneidade da
FAEEBA.

Outra iniciativa desenvolvida por meio das ações implementadas pelo professor Alfredo Matta que
contribuiu/contribui para a difusão e produção de conhecimentos sobre a pesquisa-aplicação em
educação, foi a criação de uma disciplina optativa para o Programa de Pós-Graduação
Multi-Institucional e Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento (DMMDC) da Universidade
Federal da Bahia (UFBA), intitulada: “Pesquisa DBR: construção metodológica para pesquisa
aplicada”.

3 POSSIBILIDADES E CAMINHOS DA PESQUISA-APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Na contemporaneidade, a pesquisa-aplicação em educação vem sendo disseminada cada vez mais por
conta de sua relevância no que tange a necessidade de apresentar soluções práticas a partir de
contextos realísticos em que esses problemas são evidenciados. Nesta perspectiva, se enquadra como
uma abordagem metodológica altamente apropriada no desenvolvimento, conforme assinalado por
Plomp (2018), de soluções que consideram problemáticas complexas relativas à práxis educacional,
ou mesmo, no que tange o desenvolvimento ou a validação de teorias sobre os processos e ambientes
de aprendizagens e similares. Portanto, a pesquisa-aplicação propõe a apresentação de soluções para
problemas educacionais a partir do contexto concreto em que os mesmos ocorrem, ou seja, é um tipo
abordagem que respeita, valoriza e ainda contribui com o ambiente natural em que essas
problemáticas são detectadas.

A pesquisa-aplicação é uma abordagem metodológica considerada emergente, pois, apesar dos
avanços e de uma maior propagação de estudos que utilizam essa abordagem, ainda hoje, há uma
predominância na utilização de metodologias tradicionais. Deste modo, Plomp (2018) aponta que o
caráter emergente da pesquisa-aplicação tem colaborado para que a mesma não seja divulgada em
manuais metodológicos e, além disso, a pesquisa-aplicação ainda é considerada preocupação e
objetivo de estudo e dedicação de grupos restritos.

É possível compreender a pesquisa-aplicação a partir de dois propósitos essenciais, a saber: a)
estudos de desenvolvimento - caracterizados por intermédio da apresentação de soluções
colaborativas produzidas a partir da realização de pesquisas que se centram em analisar
problemáticas educacionais reais e complexas; b) estudos de validação - compreendidos como
pesquisas cuja disposição é o desenvolvimento ou validação de uma teoria.

Plomp (2018, p. 32) corrobora para essa compreensão ao definir que a pesquisa-aplicação
caracterizada como estudos de desenvolvimento são aquelas que se baseiam na análise, no projeto e
na avaliação “sistemática de intervenções educacionais com duplo objetivo de produzir soluções
baseadas em pesquisas para problemas complexos na prática educacional e aprofundar nosso
conhecimento sobre as características dessas intervenções e sobre seus processos para projetá-los”. Já
em relação à pesquisa-aplicação caracterizada como estudos de validação, o autor especifica que
estes cumprem a função intervencionista em ambientes educacionais, visando o desenvolvimento ou
mesmo a validação de teorias sobre processos relacionados ao ensino e a aprendizagem, ambientes
de aprendizagens, etc., bem como esses processos podem ser projetados.

Ao corroborar com análise de Plomp (2018) sobre a relevância da pesquisa-aplicação em estudos
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voltados para o campo educacional, Kelly (2018) destaca a função intervencionista que esse tipo de
abordagem metodológica propicia, visto que promove soluções práticas para os problemas
levantados por meio dos estudos implementados. O autor ainda enfatiza que a pesquisa-aplicação
demanda investimentos temporais e de outras naturezas, assim como o enfrentamento de situações
que muitas vezes desencorajam os pesquisadores a desenvolverem tais estudos.

É importante destacar que a pesquisa-aplicação se apresenta como inadequada para estudos que
possuem um problema de pesquisa relativamente simples, rígido ou fechado, sem complexidade e
sem possibilidades de contribuições significativas para a realidade estudada.

No que tange às possibilidades apropriadas de utilização dessa abordagem metodológica, Kelly
(2018) recomenda que seja utilizada a partir do contexto em que exista problemática socialmente
relevante e complexa, ligada ao processo de ensino e/ou de aprendizagem. Assim, a condição sine
qua non para validação de estudos dessa natureza é a proposição de uma solução capaz de fomentar
avanços importantíssimos para os problemas pesquisados, tanto os relacionados à aprendizagem
como ao ensino.

A pesquisa-aplicação também é sugerida se formação ou nas
intervenções anteriores que repetidamente não tenham tido
sucesso. A pesquisa-aplicação é frequentemente indicada para
objetivos educacionais críticos, mesmo quando não haja uma
definição clara de sucesso ou quando o desenho de indicadores
adequados de sucesso for parte do problema como um todo
(KELLY, 2018, p. 165).

Portanto, a pesquisa-aplicação também pode ser realizada nos casos em que as investigações
anteriores não apresentaram soluções práticas bem sucedidas ou problemas abertos. Segundo Kelly
(2018, p. 165), existem aspectos fundamentais que caracterizam os problemas abertos, entretanto, é
necessário a existência de, ao menos, um dos pontos elencados abaixo para caracterizá-los:

1. Pontos iniciais desconhecidos ou incertos;
2. Metas desconhecidas ou incertas;
3. Operadores que servem para assegurar o movimento entre os pontos de partida e as metas são

desconhecidos ou a forma como aplicar os operadores é incerta.

Sendo assim, é preciso uma análise criteriosa acerca do problema de pesquisa, visando uma
verificação sobre a existência de alinhamento entre o problema e as características descritas acima.
Para tanto, deve-se realizar uma revisão sistemática da literatura e de estudos que abordam a temática
central a ser investigada, bem como o desenvolvimento de um olhar crítico, analítico e reflexivo
sobre as potencialidades intervencionistas da pesquisa que se pretende realizar.

A pesquisa-aplicação é uma abordagem metodológica aberta e que comporta a utilização de
diferentes métodos, caracterizada pela possibilidade de gerar intervenções ligadas ao processo de
ensino e/ou de aprendizagem, em contextos concretos. Sendo assim, impõe a participação de sujeitos
concretos, ou seja, reais.

No Brasil, especificamente na Bahia, a pesquisa-aplicação vem sendo disseminada a partir de estudos
e orientações de pesquisas implementadas por Matta, Silva e Boaventura (2014). Essas iniciativas
favorecem a compreensão da pesquisa-aplicação como uma abordagem metodológica que propõe
uma superação de discussões acerca da utilização de métodos qualitativos e quantitativos - em
termos da relevância e validação científica de cada método. Visto que se atrela a investigações, cujo
foco central é o desenvolvimento de aplicações e resoluções práticas de problemas educacionais.
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Dessa forma, evidencia-se que tal metodologia propicia tanto a utilização de aspectos qualitativos
como quantitativos (MATTA; SILVA; BOAVENTURA, 2014).

A pesquisa-aplicação sustenta a realização de pesquisas, cujo foco central enquadra-se na proposição
de resolução de problemáticas sociais. Essa abordagem estrutura-se a partir da necessidade de
construção coletiva, dialógica e colaborativa do conhecimento. Assim, é importante destacar que
devido às características dessa abordagem metodológica, ela tem contribuído, substancialmente, na
realização de pesquisas aplicadas, pois, propõe uma intervenção na realidade estudada, por meio de
aspectos que caracterizam estudos com essa abordagem, assinalados por Matta, Silva e Boaventura
(2014) apud Mckenney e Reeves (2012):

a. É teoricamente orientada. É por intermédio da fundamentação teórica que a proposta de
aplicação é desenvolvida, aplicada, avaliada e, possivelmente, modificada;

b. É intervencionista. Portanto, possui natureza aplicada com base na epistemologia adotada e
assegura intervenções na realidade estudada;

c. É colaborativa. Permite vários graus de participação. Requer adesão e participação tanto do
investigador como dos sujeitos investigados e sua comunidade. Deve ser movida a partir da
dialogicidade e da colaboração;

d. É essencialmente responsiva. Responde de forma esperada na medida em que assegura uma
postura dialógica entre pesquisador, sujeitos da práxis, “o conhecimento teórico, suas
interpretações, e aqueles advindos da literatura, e pelo conjunto dos testes e validações
diversas realizadas em campo” (p. 5);

e. É iterativa. Realizada por meio de um processo cíclico, visto que não foi desenvolvida
visando seu término. Logo, permite que o processo possa ser repetido inúmeras vezes e cada
aplicação representa uma etapa (resultados parciais) a ser utilizada nas aplicações seguintes.
Assim, evidencia-se que o processo pode ser realizado inúmeras vezes, objetivando seu
refinamento.

Para tanto, apresenta-se, a seguir, possíveis fases para o desenvolvimento do ciclo iterativo da
pesquisa-aplicação:

a) Fase 1 – Considerada preliminar, esta fase destina-se a necessidade de analisar o problema
a partir do contexto real em que os sujeitos da pesquisa estão inseridos. Neste momento,
deve-se, também, realizar uma revisão sistemática da literatura e identificação dos recursos
tecnológicos disponíveis.

b) Fase 2 – Nessa fase, deve-se elucidar a concepção e estabelecer o planejamento da
proposta de aplicação, por intermédio da construção do ambiente virtual de aprendizagem em
que as situações práticas serão desenvolvidas. Essa fase também contempla a necessidade de
validação do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) junto a especialistas.

c) Fase 3 – Consiste no desenvolvimento da proposta de aplicação. É nessa fase que deve
ocorrer a apresentação do ambiente virtual de aprendizagem aos sujeitos envolvidos na
pesquisa. Portanto, é nesse momento que a implementação e dinamização da proposta de
aplicação ocorrerá. Devendo-se realizar o processo de monitorização do AVA. Haverá, ainda,
a possibilidade de reformulação de itens da proposta de aplicação.

d) Fase 4 - Destina-se a avaliação da proposta de aplicação. É o momento propício para a
realização da análise do funcionamento e da estruturação do AVA, bem como momento para
avaliação final da proposta de aplicação.

Importa salientar que essas fases deverão ser desenvolvidas alicerçadas a necessidade de reflexão
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contínua sobre seus processos e em constante diálogo com todos os participantes do estudo a ser
realizado. Pois, a pesquisa-aplicação desenvolve-se em contextos realísticos, visando contribuir não
apenas com a produção de novas abordagens teóricas, mas, também, com a criação de produtos
capazes de auxiliar no processo de ensino e/ou aprendizagem.

Wang e Hannafin (2005) apontam a existência de algumas propriedades necessárias para uma maior
robustez na condução do design e na efetivação de estudos baseados na pesquisa-aplicação, são elas:

1. Necessidade de sustentar o design em estudos e teorias já desenvolvidas;
2. Estabelecer objetivos e construir um protocolo que contribua para o desenvolvimento teórico e

estruturação de planos iniciais;
3. Desenvolver as investigações com base em contextos concretos;
4. Contribuir significativamente com os sujeitos participantes do estudo;
5. Utilizar métodos de pesquisa sistematicamente;
6. Realizar análise dos dados coletados de forma contínua e retroativa;
7. Aperfeiçoar o design (desenho) de modo contínuo e iterativo;
8. Esclarecer e documentar os princípios da pesquisa-aplicação;
9. Difundir o design (desenho).

A versatilidade na pesquisa-aplicação possibilita utilizá-la em diferentes contextos educacionais,
assim como desenhá-la a partir das necessidades dos pesquisadores e comunidade de prática,
respeitadas as características da abordagem metodológica.

3.1 O PAPEL DO PESQUISADOR NA PESQUISA-APLICAÇÃO

Nas pesquisas educacionais que utilizam metodologias tradicionais, o pesquisador é compreendido
como um ‘corpo’ externo ao contexto em que o estudo se insere, ou seja, ele se apresenta como um
observador da realidade estudada, visando coletar dados para compreendê-la e analisá-la. Entretanto,
a pesquisa-aplicação impõe o rompimento com tal postura, na medida em que o pesquisador passa a
desenvolver uma relação horizontalizada e dialógica com os sujeitos da práxis. Ele se configura
como sujeito ativo no processo de desenvolvimento da pesquisa, e tem como responsabilidade
administrar os processos desencadeados pela pesquisa-aplicação (desenvolvimento dos ciclos
iterativos, proposição de solução para os problemas levantados na/pela comunidade e sua execução
na prática).

Segundo Kneubil e Pietrocolo (2017, p. 6) o pesquisador no contexto dessa abordagem metodológica

não é apenas o que estuda o que está acontecendo do lado de fora,
mas é o primeiro a moldar seu objeto de dentro do processo. Na
verdade, ele realiza um experimento de ensino, no qual ele é
responsável pelo design didático, pela formação de professores,
pelos testes, pela implementação e assim por diante (KNEUBIL E
PIETROCOLA, 2017, p. 6).

Um dos grandes desafios impostos a pesquisa-aplicação é o desenvolvimento de diversificadas
atividades por parte do pesquisador. Devendo, muitas vezes, atuar concomitantemente como gestores
de projeto, designers e avaliadores do processo. A esse respeito, Christensen e West (2017)
classificam quatro funções essenciais que o pesquisador deverá realizar em estudos embasados na
pesquisa-aplicação: pesquisar, gerenciar projeto, desenvolver teoria e projetar.
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O caráter colaborativo, iterativo e intervencionista da pesquisa-aplicação suscita que o pesquisador
enquanto pesquisador enfrente o desafio de projetar a solução definida em parceria com a
comunidade de práxis, bem como assegurar que o estudo seja realizado a partir de padrões que
garantam sua cientificidade. Destarte, Christensen e West (2017) evidenciam que a natureza dessa
abordagem metodológica conduz a vários desafios como o controle de variáveis no contexto em que
as problemáticas são detectadas. Para tanto, os autores afirmam que embora apresente desafios desta
natureza, a pesquisa-aplicação tem se manifestado como eficiente no que tange o desenvolvimento
conjuntamente da teoria por intermédio da realização de estudos, assim como da geração de soluções
intervencionistas passíveis de contribuir com a realidade.

A criação de uma rede colaborativa entre o pesquisador e a comunidade é de extrema importância na
pesquisa-aplicação, todavia, requer atenção redobrada na coordenação e condução das ações a serem
realizadas, pois, manter um padrão de qualidade e produtividade em equipes compostas por variados
tipos de sujeitos é tarefa árdua.

Christensen e West (2017) sugerem que apesar do propósito dos investigadores que utilizam a
pesquisa-aplicação em testar ou desenvolver teorias, “podem não projetar ou implementar sua
solução em alinhamento com a teoria ou fornecer controle suficiente para testar de forma confiável a
teoria em questão” (10). Já em relação ao pesquisador como projetista, os autores apontam a
relevância de equilibrar as necessidades referentes ao design e a pesquisa, considerando a existência
de uma interdependência entre ambas, pois, “qualquer decisão de projeto altera inerentemente a
pesquisa. Da mesma forma, as decisões de pesquisa impõem restrições ao design” (10).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa-aplicação é uma abordagem metodológica que se apresenta como alternativa aos
pesquisadores do campo educacional, pois, além de fundamentar-se na colaboração, na participação
ativa dos sujeitos da pesquisa e na intervenção, propicia o rompimento de discussões sobre a
relevância e utilização de métodos qualitativos e/ou quantitativos, ao possibilitar um diálogo
harmonioso entre ambos.

Enquanto abordagem aberta atrela-se a práxis, considerando que a mesma nasce e se desenvolve a
partir de sua relação com o contexto concreto em que os problemas educacionais são detectados.
Assim, estudos que utilizam essa abordagem, propõem a criação de soluções práticas para os
problemas de pesquisa científica, ou seja, contribuem não apenas refletindo sobre a teoria, mas,
ainda, apontando prováveis caminhos eficazes na resolução dos problemas levantados, via
construção coletiva, colaborativa e em rede com os sujeitos da prática.

Estudos embasados na pesquisa-aplicação assumem as diferenças, as incertezas e os desequilíbrios
como aspectos essenciais para os trabalhos acadêmico-científicos. É uma abordagem que garante a
escuta crítica e analítica dos sujeitos da práxis, na medida em que fomenta a construção e difusão do
conhecimento a partir do fazer, do concreto, da realidade.

A pesquisa-aplicação é considerada adequada para estudos aplicados porque impõe aos
pesquisadores e aos sujeitos participantes a aplicação, a construção coletiva e colaborativa do
resultado, ou seja, da intervenção, que passa a ser considerada uma produção em coautoria - eis a
força desta abordagem metodológica.

Destaca-se que essa abordagem é participativa e reivindica a adoção de uma epistemologia que seja
interativa, que rompa com a concepção da comunidade como objeto do conhecimento, visto que
todos os participantes precisam ser tratados como sujeitos, copartícipes da construção do
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conhecimento e da solução educacional proposta.

Pesquisa-aplicação é sinônimo de estabelecimento de parcerias, de concretude, da percepção da
comunidade enquanto autoridade maior do estudo, uma vez que essa abordagem assegura o fazer
com/na comunidade, bem como rompe com a busca da verdade absoluta. Ela estrutura-se na
aplicação, na análise e na legitimação.

Ao assumir característica libertária (FREIRE, 1967), a pesquisa-aplicação fomenta a criação de uma
comunidade de aprendizagem (sujeitos da práxis e pesquisadores), visto que não existe estudo
ancorado nessa abordagem sem a existência de uma comunidade. Além do mais, a
pesquisa-aplicação assume a falha como elemento relevante para seu desenvolvimento, já que
apontar as falhas da pesquisa requer compreender o erro como acerto, na medida em que essa é uma
abordagem que não encerra a pesquisa, pois, não chega à verdade.

Assim sendo, não se pode finalizar o presente texto sem destacar as iniciativas de estudiosos baianos
como Matta, Silva e Boaventura (2014), que contribuíram/contribuem com a apresentação e
disseminação da pesquisa-aplicação na comunidade acadêmica enquanto abordagem iterativa,
engajada com a práxis dos sujeitos envolvidos na problemática educacional estudada.
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