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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta um mapeamento de artigos científicos sobre metodologias ativas 

publicados em revistas Qualis A1 da área de Ensino da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES). O trabalho tem por objetivo realizar o levantamento dos 

artigos relacionados ao ensino de Ciências no período de 2008 a 2018. Os objetivos 

específicos incluem selecionar publicações, mapear os contextos de ensino em que as 

estratégias são desenvolvidas e construir e analisar redes sociais a partir dos artigos 

científicos. Para isso, foram assumidas abordagens qualitativa e quantitativa, sendo a pesquisa 

realizada no âmbito do Estado do Conhecimento. As revistas nacionais foram selecionadas a 

partir da consulta ao portal da CAPES, na plataforma Sucupira, utilizando os filtros: área de 

Ensino e quadriênio 2013-2016; e para a seleção dos artigos foram definidas palavras-chave 

relacionadas às metodologias ativas. As redes foram analisadas por meio da metodologia de 

Análise de Redes Sociais. Como resultados foram selecionadas dezenove revistas e um total 

de trinta e nove publicações. As metodologias ativas mais frequentes nos artigos são o Ensino 

por Problemas e o Ensino por Investigação e os níveis de ensino que mais se destacam são o 

Ensino Superior e o Ensino Médio. No recorte temporal deste trabalho houve aumento no 

número de publicações nos anos de 2015 a 2018. As informações dos artigos foram 

organizadas em um banco de dados, por meio de planilhas eletrônicas e para a elaboração das 

redes foi utilizado o software NodeXL Basic para a identificação das relações entre os 

elementos. Como resultado da análise de redes foram identificados vínculos entre autores e 

instituições, estabelecendo parcerias que ampliam o diálogo sobre o tema metodologias ativas 

no ensino, além de uma tendência ao regionalismo em algumas publicações. Na análise de 

redes foram identificadas palavras-chave relacionadas às metodologias ativas e, por meio dos 

destaques nas referências bibliográficas, foram observados autores primários na área, 

entretanto, alguns autores não trabalham diretamente com o tema, sendo referências utilizadas 

para fundamentar os processos de aprendizagem ativa e argumentação. Diante dos resultados, 

ressaltamos a importância da ampliação do diálogo entre os pares e da aproximação entre 

instituições, minimizando o isolamento na produção dos conhecimentos. Além disso, 

enfatizamos a importância do aprofundamento teórico na utilização de metodologias ativas, 

evitando o uso motivado por modismos, como uma panaceia de métodos e técnicas.   

 

Palavras-chave: Metodologias ativas. Ensino de Ciências. Estado do Conhecimento. 

Pesquisa Bibliográfica. Análise de Redes Sociais. 
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ABSTRACT 

 

This work presents a review of scientific articles on active methodologies published in Qualis 

A1 journals of the Teaching Area of the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES). The work aims to survey the articles related to science teaching 

from 2008 to 2018. Specific objectives include selecting publications, mapping the teaching 

contexts in which the strategies are developed and building and analyzing social networks 

from the articles scientific. For this, it was adopted qualitative and quantitative approach and 

the research was carried out under the scope of the State of Knowledge. The national journals 

were selected by consulting the CAPES portal, on the Sucupira platform, using the filters: 

Teaching area and 2013-2016 quadrennium; keywords related to the active methodologies 

were defined for the articles selection. The networks were analyzed using the Social Network 

Analysis methodology. As result, in this process were selected nineteen journals and thirty-

nine publications. The most frequent active methodologies in the articles are Teaching for 

Problems and Teaching by Investigation, with a highlighted for education levels of Higher 

Education and High School. In the period of this work, there was an increase in the number of 

publications from 2015 to 2018. The information in the articles was organized in a database, 

using electronic spreadsheets and for the elaboration of the networks, the NodeXL Basic 

software was used to identify the relationships between the elements. As a result, were 

identified links between authors and institutions, establishing partnerships that expand the 

dialogue on the topic of active teaching methodologies, in addition to a tendency towards 

regionalism in some publications. In the analysis of networks were identified keywords 

related to the active methodologies and through the highlights in the bibliographic references, 

primary authors were observed in the area, however, some authors do not work directly with 

active methodologies, being references used to talk about the processes of active learning and 

argumentation. In view of the results, we emphasize the importance of expanding dialogue 

between peers and bringing institutions closer together, minimizing isolation in the production 

of knowledge. Also, we emphasize the importance of theoretical deepening in the use of 

active methodologies, avoiding the use of new methods and techniques as recipes to remedy 

problems in teaching. 

 

Keywords: Active Methodologies. Science Teaching. State of Knowledge. Bibliographic 

Research. Social Networks Analysis. 
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1 INTRODUÇÃO    

Diversos estudos vêm sendo realizados por pesquisadores ao longo dos anos para a 

compreensão e obtenção de melhores resultados nos processos de ensino e aprendizagem. 

Nesses processos, as informações obtidas pelos estudantes devem ser articuladas, 

contextualizadas e transformadas em conhecimento, capacitando o estudante para o exercício 

da cidadania. Entretanto, extrapolar o acesso às informações convertendo-as em 

conhecimento, requer a participação ativa de todos os envolvidos e a provocação dos 

estudantes para que se tornem mais do que reprodutores de informações e observadores do 

mundo (BERBEL, 2011).  

Nesse contexto, as metodologias ativas (MA) têm sido utilizadas em diversos níveis de 

ensino no Brasil em busca de uma participação mais ativa do estudante durante a 

aprendizagem (MORAN, 2018). Entretanto, ainda que as MA estejam em voga, nem sempre 

docentes e discentes reconhecem seus papéis nos processos de ensino e aprendizagem, 

tornando-se essencial um aprofundamento da abordagem metodológica escolhida com o 

intuito de aplicá-la da maneira mais adequada. Neste trabalho propomos reflexões sobre as 

MA no ensino, ressaltando que estas constituem-se em possibilidades, dentre a diversidade de 

metodologias e abordagens didáticas, para a aprendizagem ativa dos estudantes. Além disso, 

diante das lacunas oriundas da formação inicial e continuada de professores, é necessário 

considerar que há diversos fatores relacionados à aprendizagem e diversos atores envolvidos 

neste processo, não sendo o professor o único responsável pelos resultados esperados no uso 

de uma metodologia.  

Considerando as possibilidades destas metodologias, as MA podem ser desenvolvidas 

por meio de diferentes estratégias de ensino, que ressignificam o papel do professor e do 

estudante no processo de aprendizagem. O estudante passa a ter mais autonomia na 

construção do conhecimento e o professor atua como mediador nesse processo (MORAN, 

2018). Sobre o posicionamento do estudante como protagonista no processo de aprendizagem, 

Valente (2018) argumenta que: 

 

A responsabilidade sobre a aprendizagem agora é do estudante, que precisa assumir 

uma postura mais participativa, na qual resolve problemas, desenvolve projetos e, 

com isso, cria oportunidades para a construção de seu conhecimento. O professor 

passa a ter a função de mediador, consultor do aprendiz. E a sala de aula passa a ser 

o local onde o aprendiz tem a presença do professor e dos colegas para auxiliá-lo na 

resolução de suas tarefas, na troca de ideias e na significação da informação 

(VALENTE, 2018, p. 42). 

 



 
 

14 
 

Para Gemignani (2012, p. 6), as MA contribuem para desenvolver no estudante “uma 

postura ativa em relação ao seu aprendizado em uma situação prática de experiências, por 

meio de problemas que lhe sejam desafiantes e lhe permitam pesquisar  e descobrir  soluções, 

aplicáveis à realidade”. Segundo Valente (2018), as MA proporcionam a criação de ambientes 

de aprendizagem que permitem a reflexão dos estudantes e a construção de conhecimentos a 

partir de conteúdos envolvidos nas atividades propostas, além do desenvolvimento do senso 

crítico e ampliação da capacidade de interação dos estudantes, permitindo que a discussão de 

“valores, crenças e questões sobre cidadania possam ser trabalhadas, preparando e 

desenvolvendo as competências necessárias para que esse estudante possa viver e usufruir a 

sociedade do conhecimento” (VALENTE, 2018, p. 42).  

A aprendizagem ativa ocorre por meio de questionamento e experimentação e confere 

uma compreensão mais ampla pelo estudante daquilo que está sendo ensinado, quando 

comparada à aprendizagem por transmissão. O processo de aprendizagem ativa envolve o 

ensino do que é relevante para as pessoas e ocorre de acordo com seus interesses, portanto, o 

estudante é protagonista e não expectador, podendo participar diretamente em todas as etapas 

desse processo (MORAN, 2018).  

Berbel (2011, p. 29) afirma que as MA “baseiam-se em formas de desenvolver o 

processo de aprender, utilizando experiências reais ou simuladas, visando às condições de 

solucionar, com sucesso, desafios advindos das atividades essenciais da prática social, em 

diferentes contextos”. As experiências reais ou simuladas citadas por Berbel (2011) envolvem 

o estudante em situações e problemas que podem estar mais próximos de sua realidade, 

estimulando a aprendizagem e despertando o interesse pelo conhecimento, a partir de aulas 

mais dinâmicas. O aprendizado com MA pode ocorrer individualmente por meio de 

aprendizagem personalizada, em grupos ou supervionado por um mediador mais experiente, 

sendo necessária a reorganização de espaços e das aulas, a readequação dos currículos, a 

preparação das atividades didáticas e o envolvimento dos educadores (MORAN, 2018). 

Outro ponto importante a ser considerado no uso de MA é a influência e a contribuição 

das tecnologias digitais para a realização das abordagens propostas por algumas dessas 

metodologias. Essas tecnologias potencializam os processos de ensino e aprendizagem ao 

facilitarem o acesso às informações disponíveis e a comunicação, cabendo ao professor a 

mediação entre tais elementos com o intuito de construir o conhecimento (KENSKI, 2003). 

Além das contribuições das MA para a aprendizagem, professores e instituições de 

ensino devem considerar que as abordagens também podem apresentar limitações, sendo 
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importante o (re)conhecimento dos limites de implementação de MA. Dentre as limitações 

discutidas por autores estão a dificuldade de acesso às tecnologias digitais em estratégias que 

dependem dessas tecnologias, a ausência de preparo dos estudantes antes das aulas em 

estratégias com a Sala de Aula Invertida (VALENTE, 2014a) e a falta de acesso a materiais 

atualizados, como referências bibliográficas em estratégias que dependem da consulta desses 

materiais durante as aulas (SOUZA e DOURADO, 2015). 

O planejamento das aulas e o incentivo dos professores à resolução de problemas e à 

argumentação durante debates nas aulas com MA são fundamentais em estratégias que 

ocorrem a partir da resolução de problemas (FREITAS, 2012; SASSERON, 2015). Nesse 

sentido, o desenvolvimento de MA requer uma reflexão sobre a utilização adequada, 

considerando fatores como o aprofundamento metodológico na estratégia e a forma de 

abordagem pelo professor. De acordo com Bacich e Moran (2018), as MA não podem ser 

reduzidas a estratégias pedagógicas utilizadas como receitas durante as aulas. Assim, é 

importante que o professor atue como mediador, direcionando o estudante no estabelecimento 

de relações entre os pares e com o objeto de conhecimento. Para Gemignani (2012), tanto na 

formação inicial quanto na formação continuada, é preciso preparar o professor para refletir 

sobre sua postura, possibilitando momento de revisão da sua prática, para que tenha uma 

atuação diferenciada como mediador e não apenas como transmissor de informações. 

A substituição de métodos de ensino mais antigos por métodos considerados novos 

não é suficiente para solucionar problemas relacionados ao ensino e à aprendizagem dos 

estudantes (SILVA, 2011).  Além disso, é importante que os professores conheçam os 

fundamentos das estratégias propostas, a forma como desenvolvê-las corretamente e o 

contexto social que envolve o grupo onde as MA serão desenvolvidas, visando minimizar 

riscos de uma utilização fragmentada e equivocada, motivada por modismos, comprometendo, 

dessa forma, os processos de ensino e aprendizagem (LACANALLO et al. 2007; OLIVEIRA, 

1993; SILVA, 2011). 

Diante dos múltiplos contextos sociais, históricos, culturais e diferentes formas de 

aprendizagens entre estudantes, é importante que as escolas não continuem ensinando e 

avaliando, exclusivamente, por meio de estratégias pedagógicas uniformes (LABURÚ et al., 

2003). Considerando o pluralismo metodológico de Feyerabend (1977) na perspectiva do 

anarquismo epistemológico, diferentes metodologias devem ser utilizadas para a compreensão 

dos fenômenos científicos. Nesse sentido, as MA podem ser desenvolvidas como estratégias 

diversificadas, em conjunto com outras metodologias de ensino, com o objetivo de 
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proporcionar maior liberdade e autonomia para os estudantes durante a aprendizagem 

(TERRA, 2002). 

Com base nos elementos apresentados acima, considerando a diversidade de MA e a 

necessidade de um mapeamento que apresente a utilização dessas metodologias no ensino de 

Ciências, alguns questionamentos surgiram no início desse estudo: O quanto de modismo há 

no uso das MA pelos professores de ensino de Ciências? Os professores que optam por 

trabalhar com MA têm clareza e/ou estão preparados para lidarem com elas? E por fim, 

questionamo-nos: Como o tema MA vem sendo utilizado e discutido pelos professores e 

pesquisadores da área de Ensino de Ciências? Para esse estudo, optamos por responder a 

terceira e última pergunta, a partir de levantamentos bibliográficos de caráter de Estado do 

Conhecimento. 

A justificativa para identificar como as MA vêm sendo utilizadas junto ao ensino de 

Ciências, pautada primeiramente em um levantamento bibliográfico, deve-se ao fato da 

concordância sobre as contribuições das pesquisas sob o Estado do Conhecimento propostos 

por Romanowski e Ens (2006, p. 38), “[...] faltam estudos que realizem um balanço e 

encaminhem para a necessidade de um mapeamento que desvende e examine o conhecimento 

já elaborado e apontem os enfoques, os temas mais pesquisados e as lacunas existentes”.  

Dentre os estudos de revisão sobre MA, destacam-se os levantamentos de Nascimento 

e Coutinho (2016), que mapearam publicações sobre MA no ensino de Ciências durante cinco 

anos de publicações em periódicos da área, além de revisões de literatura sobre MA 

específicas, como o estudo de mapeamento da produção acadêmica brasileira sobre a Sala de 

Aula Invertida (VALÉRIO e BELETI JUNIOR, 2019) e o estudo de revisão sobre a 

implementação do Peer Instruction (MÜLLER et al., 2017). Entretanto, a pesquisa em tela 

justifica-se devido a necessidade de ampliação do mapeamento sobre MA no ensino de 

Ciências, com o foco de apontar os tipos e as formas mais empregadas, os diferentes 

enfoques, identificando as possíveis tendências e lacunas e contribuindo para futuros estudos 

relacionados ao tema. 

Assumimos, portanto, como objetivo geral realizar um mapeamento das pesquisas 

divulgadas em artigos científicos que abordem as MA no ensino de Ciências, a partir da 

análise de publicações indexadas pelo Qualis da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES). Para isso, traçamos como objetivos específicos: 1) selecionar 

publicações a partir de termos pré-selecionados relacionados às MA cuja busca se deu 

inicialmente pelos títulos dos artigos, sendo observados também os resumos e palavras-chave, 
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além da leitura e análise do conteúdo das publicações; 2) mapear os contextos de ensino em 

que as MA são investigadas; 3) mapear as publicações com utilização da metodologia de 

Análise de Redes Sociais; e, 4) construir e analisar redes utilizando o software NodeXL Basic. 

 No trabalho foram assumidas abordagens qualitativa e quantitativa, constituindo-se 

como pesquisa bibliográfica de mapeamento sob o foco do Estado do Conhecimento. 

Pesquisas que abordam o Estado do Conhecimento objetivam a sistematização dos 

conhecimentos em determinada área a partir de teses, dissertações, artigos e publicações e 

permitem ao pesquisador a organização, a análise e a categorização das informações, gerando 

um panorama da produção do tema estudado, em determinado período (ROMANOWSKI e 

ENS, 2006). Para a análise das publicações utilizamos a metodologia de Análise de Redes 

Sociais (NOOY et al., 2005) que, de acordo com  Melo et al. (2016), possibilita uma visão 

ampla do comportamento da área em estudo a partir da observação e do tratamento de elevado 

volume de dados. Dessa forma, a realização de um mapeamento organizando e analisando as 

publicações relacionadas às MA traz contribuições para estudos futuros nesta área do 

conhecimento. 

 Após a seleção das revistas e buscas dos artigos, apresentamos os resultados que 

incluem uma reflexão sobre os contextos de desenvolvimento de MA e uma análise de quatro 

redes elaboradas a partir dos dados obtidos nas publicações. Neste trabalho, a Análise de 

Redes Sociais possibilita entendimentos sobre o fluxo de informações e a produção de 

conhecimento sobre a temática MA no ensino de Ciências. Por meio das redes, observamos 

interações entre autores, instituições, palavras-chave e referências bibliográficas associadas às 

MA nas publicações. Por fim, buscamos uma reflexão sobre a importância do 

compartilhamento de informações e conhecimentos associados às pesquisas, além do 

aprofundamento teórico no desenvolvimento das estratégias, evitando utilizações equivocadas 

das metodologias ativas no ensino de Ciências. 
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2 A MULTIPLICIDADE DAS METODOLOGIAS ATIVAS  

Diante da diversidade de MA relatadas na literatura, discutimos nesta seção a utilização 

de termos associados às MA, trazendo reflexões sobre o uso destas estratégias no ensino. 

Além disso, apresentamos na sequência do referencial as possibilidades, os passos didáticos, 

algumas contribuições e limitações dessas abordagens, além da reflexão sobre o uso em 

conjunto com outras metodologias, como estratégias pluralistas.  

Diversos termos estão associados às MA no ensino e ao longo das buscas realizadas nos 

periódicos foram encontrados termos como aprendizagem ativa, metodologias ativas, e em 

alguns casos, somente o nome da estratégia. Há relatos de várias denominações para uma 

mesma estratégia, como por exemplo, conforme mencionado por Zompero e Laburú (2011), a 

polissemia de termos associados ao Ensino por Investigação, também descrito na literatura 

como inquiry, resolução de problemas, projetos de aprendizagem ou aprendizagem por 

descoberta. Diante disso, buscamos as definições de alguns termos relacionados ao uso das 

MA, com o intuito de minimizar confusões ou implicações negativas no momento de 

compreensão e escolha da metodologia por parte dos professores. 

Dentre as definições, temos o conceito de metodologia de ensino que, para Manfredi 

(1993), não deve ser considerado isoladamente, mas a partir do contexto e do momento 

histórico em que foi produzido. De acordo com a autora, 

 

A concepção mais geral de metodologia do ensino [...], entendida como um conjunto 

de princípios e/ou diretrizes acoplada a uma estratégia técnico-operacional, serviria 

como matriz geral, a partir da qual diferentes professores e/ou formadores podem 

produzir e criar ordenações diferenciadas a que chamaremos de métodos de ensino. 

O método de ensino-aprendizagem (menos abrangente) seria a adaptação e a 

reelaboração da concepção de metodologia (mais abrangente) em contextos e 

práticas educativas particulares e específicas (MANFREDI, 1993, p. 5, grifos da 

autora). 

 

Em diversas publicações, as MA são relatadas por meio de métodos de ensino, como no 

caso do Peer Instruction (MAZUR, 2015). Segundo Lacanallo et al. (2007, p. 2), um método 

compreende o “[...] caminho para chegar a um fim; conjunto de procedimentos técnicos e 

científicos; ordem pedagógica na educação; sistema educativo ou conjunto de processos 

didáticos”. Portanto, segundo os autores, os métodos de ensino seriam caminhos para atingir 

objetivos relacionados à aprendizagem dos estudantes.  
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[...] os métodos de ensino são ações do professor pelas quais se organizam as 

atividades de ensino e dos alunos para atingir objetivos do trabalho docente em 

relação a um conteúdo específico. Eles regulam as formas de interação entre ensino 

e aprendizagem, entre o professor e os alunos, cujo resultado é a assimilação 

consciente dos conhecimentos e o desenvolvimento das capacidades cognoscitivas e 

operativas dos alunos (LIBÂNEO, 1994, p. 152). 

 

Outro termo que aparece em conjunto com as MA inclui “estratégias de ensino”. 

Anastasiou e Alves (2004) definem o termo “estratégias de ensinagem” como meios ou 

processos que o professor utiliza durante as aulas para conseguir atingir determinados 

objetivos. Segundo as autoras, as estratégias consistem em ferramentas facilitadoras da 

aprendizagem e “Por meio das estratégias aplicam-se ou exploram-se meios, modos, jeitos e 

formas de evidenciar o pensamento, respeitando as condições favoráveis para executar ou 

fazer algo (ANASTASIOU e ALVES, 2004, p. 70)”. Como exemplos de estratégias que 

promovem a participação ativa dos estudantes, as autoras destacam as atividades em grupos, a 

criação de portfólios e as oficinas pedagógicas. 

Valente et al. (2017), propõem uma reflexão acerca dos termos aprendizagem ativa e 

metodologias ativas. Para os autores, o termo metodologias ativas é abordado na literatura 

brasileira associado às estratégias pedagógicas que colocam o estudante no centro dos 

processos de ensino e aprendizagem. Em metodologias ativas, o termo ativas está relacionado 

a práticas pedagógicas que promovem o engajamento dos estudantes como protagonistas de 

sua aprendizagem. Os autores também elucidam que o termo aprendizagem ativa, empregado 

em situações em que os estudantes se comportam de forma ativa no processo de 

aprendizagem, trata-se de uma redundância, visto que 

 

Independentemente de como se entende a aprendizagem, ela acontece em função da 

ação do sujeito, em interação com o meio. Quer ela se restrinja à memorização de 

informação, quer seja mais complexa, envolvendo a construção de conhecimento, o 

aprendiz tem que ser ativo, realizando atividades mentais, para que essa 

aprendizagem aconteça. Assim, não é possível entender que um indivíduo aprenda 

alguma coisa sem ser ativo. Nesse sentido, o termo “metodologias ativas” parece ser 

mais adequado para caracterizar situações criadas pelo professor com a intenção de 

que o aprendiz tenha um papel mais ativo no seu processo de ensino e aprendizagem 

(VALENTE et al., 2017, p. 464, grifo dos autores). 

 

Importante destacar que nas últimas décadas os pesquisadores da área de ensino de 

Ciências vêm se debruçando na compreensão dos processos de ensino e aprendizagem, o que 

contribuiu para o desenvolvimento de distintas MA. Entretanto, o histórico de utilização das 

MA no ensino tem origem no final do século XIX com o surgimento do Movimento 

Progressista na Educação, também denominado Escola Nova, cujos ideais eram contrários ao 
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modelo tradicional de ensino em vigência na época. Dewey (1950) foi um dos representantes 

da Escola Nova e defendeu práticas de ensino centradas no estudante como protagonista de 

sua aprendizagem, relacionando esse processo ao “aprender fazendo” ou “aprender pela 

ação”. Dewey (1950) defendeu situações de aprendizagem em que estudantes precisavam se 

envolver ativamente em reflexões a partir da problematização de experiências reais. A Escola 

Nova inspirou a Aprendizagem Baseada em Problemas e em Projetos e outras propostas 

foram desenvolvidas a partir dos princípios pautados nessa teoria (SOUZA e DOURADO, 

2015; ZOMPERO e LABURÚ, 2011). 

 A partir dessas ideias foram desenvolvidas estratégias de MA como propostas que 

criam oportunidades de aprendizagem a partir da valorização das experiências vividas, 

estimulando a participação, a curiosidade, o engajamento, o trabalho em colaboração e o 

desenvolvimento da autonomia dos estudantes durante o processo de construção do 

conhecimento (BACICH e MORAN, 2018). Entretanto, o planejamento para o 

desenvolvimento de MA requer a reflexão pelo professor e pela instituição de ensino sobre 

possíveis contribuições e limitações desses tipos de abordagens diante das diferentes formas 

de aprendizagens dos estudantes, pois, conforme apontado por Laburú et al. (2003), a 

utilização de metodologias únicas de ensino, consideradas aplicáveis a todos os estudantes, 

pode não contemplar tipos ou grupos de estudantes com aprendizagens específicas e que 

possuem diversos interesses, habilidades, ritmos, motivações, experiências e formas de 

lidarem com o conhecimento.  

Buscamos uma reflexão sobre o uso de MA no ensino de Ciências, a partir das ideias 

desenvolvidas por Feyerabend (1977), que defende o pluralismo metodológico para o 

desenvolvimento da ciência. Para o autor, em virtude das limitações apresentadas no 

desenvolvimento de uma metodologia única, diferentes metodologias devem ser utilizadas 

para a compreensão dos fenômenos. O anarquismo epistemológico defendido por Feyerabend 

vai contra um conjunto fixo de regras aplicáveis a uma mesma situação.   

No ensino de Ciências, o anarquismo epistemológico pode ser empregado para dar 

maior liberdade e autonomia aos estudantes. A partir da perspectiva do anarquismo 

epistemológico, um professor pode incentivar o desenvolvimento de ideias pelos estudantes, 

apresentando a ciência como forma de pensamento, incentivando a tomada de decisões, onde 

o estudante é responsável por sua aprendizagem (TERRA, 2002). Para Laburú et al. (2003), a 

prática pluralista no ensino favorece a mudança dos estudantes em direção a uma 
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aprendizagem mais ativa, com maior autonomia para aprender a aprender e com menor nível 

de dependência em relação ao professor. 

 

 [...] o uso de estratégias de ensino variadas, tende a atingir, por aproximação e, 

dessa forma, a elevar as ressonâncias individuais em momentos do processo de 

ensino, o que maximiza a possibilidade de aprendizagem dos diferentes estudantes. 

Em sintonia com esses raciocínios, podemos dizer, por exemplo, que a prática 

pluralista pode vir a comportar a necessidade do emprego simultâneo de estratégias 

diferenciadas a grupos ou a indivíduos (LABURÚ et al., 2003, p. 257). 

 

Diante desses argumentos, as MA incluem diversas estratégias que podem ser utilizadas 

como propostas pluralistas, em conjunto com outras metodologias de ensino, incluindo as 

consideradas tradicionais ou não ativas, ampliando, dessa forma, as opções a serem escolhidas 

pelos professores e instituições de ensino. Segundo Queiroz (2015), a abordagem Estudo de 

Casos é um exemplo da aplicação de MA que pode ocorrer em conjunto com aulas 

consideradas tradicionais, pois os casos investigativos também podem ser aplicados como 

histórias contadas pelo docente durante as aulas expositivas para a contextualização de temas. 

 

Uma só forma de trabalho pode não atingir a todos os alunos na conquista de níveis 

complexos de pensamento e de comprometimento em suas ações, como desejados, 

ao mesmo tempo e em curto tempo. Essa é a razão da necessidade de se buscar 

diferentes alternativas que contenham, em sua proposta, as condições de provocar 

atividades que estimulem o desenvolvimento de diferentes habilidades de 

pensamento dos alunos e possibilitem ao professor atuar naquelas situações que 

promovem a autonomia, substituindo, sempre que possível, as situações 

evidentemente controladoras (BERBEL, 2011, p. 37). 

 

De acordo com Laburú et al. (2003), na perspectiva do pluralismo metodológico é 

necessário considerar que nenhuma metodologia de ensino deve ser utilizada de forma 

homogênea, em virtude de suas limitações, diante de contextos heterogêneos. Ainda que no 

contexto heterogêneo de uma sala de aula haja algum estudante mais tímido, com dificuldades 

de interação e adaptação aos debates em grupos, mesmo assim, ao ouvir as diferentes 

hipóteses e pontos de vista de outros colegas, terá a oportunidade de refletir para realizar 

escolhas na construção de seu conhecimento. 

Outro aspecto a ser considerado na utilização de MA como estratégias pluralistas de 

ensino envolve o posicionamento do estudante como responsável por sua aprendizagem e o 

incentivo do protagonismo destes estudantes. Além disso, o pluralismo metodológico se opõe 

a explicações únicas fornecidas por professores transmissivistas durante as aulas e considera a 

importância das diferentes possibilidades de explicações para um mesmo fato, dando 

liberdade ao estudante para realizar escolhas (TERRA, 2002).  
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Diante disso, MA como abordagens pluralistas permitem a valorização de 

conhecimentos prévios e o estímulo à argumentação, às discussões e à formulação de 

hipóteses diante de problemas a serem resolvidos pelos estudantes. Entretanto, as propostas 

pluralistas no ensino não devem ser empregadas como um conjunto de metodologias para 

sanar dificuldades, caso contrário podem constituir-se, conforme denominado por Silva 

(2011), em uma panaceia de estratégias e métodos. Nesse sentido, o autor propõe uma 

reflexão sobre a utilização descontrolada de métodos e técnicas, denominada barafunda 

metodológica, disponível e muitas vezes empregada sem um aprofundamento da abordagem. 

Ainda segundo Silva (2011), os professores utilizam as estratégias para ampliar possibilidades 

na aprendizagem dos estudantes, mas em alguns casos essa utilização está relacionada ao 

emprego da metodologia por ser considerada inovadora ou por envolver o uso de tecnologias.  

Dessa forma, é necessário considerar a importância do aprofundamento nas estratégias a 

serem desenvolvidas para que a utilização simultânea de MA não deixe a perspectiva do 

pluralismo metodológico para assumir a perspectiva de uma barafunda metodológica. 

Outra reflexão sobre o desenvolvimento de MA no ensino de Ciências nos leva a 

questionamentos relacionados aos possíveis modismos desse uso pelos professores e pelas 

instituições de ensino. Segundo Oliveira (1993), quando uma teoria é escolhida por um 

professor, este pode ser influenciado por ideias dominantes em determinado momento e isso 

pode levar à desvalorização de abordagens mais antigas ou de outras possibilidades que não 

estejam em evidência, mas que também poderiam trazer contribuições ao ensino. Além disso, 

segundo o autor, o perigo dos modismos pode levar a utilizações equivocadas dos métodos 

devido à incompreensão dos fundamentos da abordagem a ser desenvolvida. 

De acordo com Lacanallo et al. (2007), os métodos de ensino e de aprendizagem devem 

ser compreendidos a partir de uma análise histórica e do contexto social. Os autores 

argumentam que “Ignorar estas raízes e esses contextos acreditando que o novo em si seria o 

suficiente para estruturar o trabalho didático seria ingenuidade. Tendências que instauram 

modismos pedagógicos desprezam a construção histórica e educacional” (LACANALLO et 

al., 2007, p. 18). 

Ainda segundo Lacanallo et al. (2007), as propostas consideradas novas tendem a 

substituir propostas até então conhecidas e utilizadas nos processos de ensino e aprendizagem, 

porém, deve-se considerar que a construção de novos métodos ocorre a partir de métodos 

anteriores. 
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[...] os métodos de ensino são ancorados em um ideal de homem e sociedade, não 

simplesmente em técnicas e receitas que necessitam ser seguidas pelos professores. 

Mas é preciso compreender o aporte teórico de cada teoria, seus fundamentos, 

princípios, etc. e a partir daí compreender os métodos de ensino (LACANALLO et 

al., 2007, p. 17). 

 

De acordo com Silva (2011), há um entendimento equivocado dos professores quanto 

aos métodos de ensino considerados novos, que estejam na moda, que possuam rótulo de 

motivadores ou tenham apresentado bons resultados em outros locais ou países. Para o autor, 

“[...] a grande maioria dos professores parece procurar no método a solução de todos os 

problemas educacionais” (SILVA, 2011, p.28). O autor ressalta a importância do 

planejamento das atividades no ensino, da definição de objetivos e do conhecimento da 

estratégia a ser utilizada, acrescentando que um método não faz “milagres” e não deve ser 

utilizado seguindo modismos, em detrimento de outro método.  

Para Valente et al. (2017), há empresas que desenvolvem produtos educacionais 

relacionados à implantação de MA, desconsiderando aspectos importantes como o contexto 

educacional das escolas, a formação dos professores e as mudanças que envolvem o uso das 

MA e esse modismo pode distanciar professores dessas estratégias de ensino. Ainda segundo 

os autores, “[...] é preciso ampliar os horizontes quanto ao uso das metodologias ativas por 

meio das tecnologias digitais e não se ater ao que está em ‘moda’ na atualidade (VALENTE 

et al., 2017, p. 466, grifo dos autores)”.  

A implementação de MA no ensino tem se estabelecido ao longo do tempo e há um 

aumento no número de métodos principalmente associados ao uso das Tecnologias Digitais da 

Informação e Comunicação (TDIC) (VALENTE et al., 2017). Dessa forma, é necessário 

pensar na utilização das MA não como imposições, modismos ou colocando-as como as 

únicas estratégias capazes de promover uma aprendizagem ativa. Antes de um professor se 

decidir pelo uso de uma metodologia ativa, o ideal, segundo Oliveira (1993), é que estudos 

sobre diferentes perspectivas de ensino sejam realizados para a elaboração de práticas 

educativas mais organizadas. 

 

2.1 CONTRIBUIÇÕES E LIMITAÇÕES DAS METODOLOGIAS ATIVAS PARA O 

ENSINO 

As MA favorecem a criação de ambientes de aprendizagem em que os estudantes 

possuem um papel de maior destaque durante as aulas e atuam de forma mais autônoma na 

busca por informações. Essas estratégias valorizam a reflexão, o desenvolvimento do senso 
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crítico, a interação, as discussões e a participação dos estudantes, contribuindo para despertar 

o interesse na construção do conhecimento (MORAN, 2018; VALENTE, 2018).  

Quando se fala em promoção da autonomia é preciso estimular o estudante a perceber 

que suas ideias e conhecimentos prévios são válidos no processo de aprendizagem. Quando o 

estudante entende sua  contribuição,  percebe que é valorizado e tem mais liberdade de ação 

durante as aulas, o sentimento de pertencimento pode proporcionar maior envolvimento com 

os conteúdos a serem abordados pelo professor (BERBEL, 2011).  

A criação de ambientes de discussão, com interações entre estudantes e professores 

durante as aulas, utilizando estratégias de MA, proporciona maior oportunidade de momentos  

de argumentação aos alunos. De acordo com Sasseron e Carvalho (2011, p. 100), a 

argumentação consiste em “todo e qualquer discurso em que aluno e professor apresentam 

suas opiniões em aula, descrevendo ideias, apresentando hipóteses e evidências, justificando 

ações ou conclusões a que tenham chegado, explicando resultados alcançados.”  Para as 

autoras, a argumentação leva à construção dos conhecimentos, sendo necessário que o 

professor perceba a importância deste processo, da criação de ambientes que possibilitem a 

exposição de ideias pelos alunos, além de reconhecer seu papel de mediador na condução da 

argumentação durantes as aulas. 

  De acordo com Sasseron (2015), o processo de argumentação nas aulas de Ciências 

está apoiado nas interações discursivas que, quando promovidas, favorecem o 

desenvolvimento do pensamento e o desenvolvimento intelectual. Portanto, aulas 

predominantemente expositivas, com o professor transmitindo informações aos estudantes, 

podem não contribuir para o desenvolvimento dos alunos e, nesse sentido, as MA constituem-

se em alternativas que proporcionam oportunidades de interação no processo de 

aprendizagem. 

Há uma diversidade de abordagens relacionadas às MA e que trazem contribuições 

para uma aprendizagem que faça sentido para os estudantes. No Quadro 2.1, apresentamos 

uma breve descrição das MA mais frequentes e/ou mais relevantes nos artigos selecionados e 

descritos nos resultados. 
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Quadro 2.1 Descrição das MA mais frequentes e/ou relevantes nos artigos. 

METODOLOGIA 

ATIVA 
APRENDIZAGEM PASSOS DIDÁTICOS 

ATUAÇÃO DO 

PROFESSOR 

ATUAÇÃO DO 

ESTUDANTE 
RECURSOS REFERÊNCIAS 

Ensino por 

Investigação 

(Inquiry learning). 

Aprendizagem por 

descoberta a partir de 

investigação científica. 
As atividades 

investigativas 

estimulam a 
participação ativa do 

estudante em seu 

processo de 

aprendizagem. 

A abordagem ocorre a partir de atividades 

investigativas que incluem a resolução de 

problema, a formulação de hipóteses, o 

planejamento para estudo do problema, a 

obtenção de informações, a análise e a 
interpretação de dados e a comunicação dos 

resultados para o grupo. A investigação científica 

pode ocorrer em grupo ou individualmente e 
envolver uma ou várias disciplinas. As questões 

devem corresponder aos interesses dos 

estudantes e estarem incluídas no currículo, 

sendo os objetivos previamente definidos a partir 
de um embasamento teórico. 

 

O professor planeja e 
orienta a investigação 

científica e pode propor 

o problema a ser 
resolvido, incentivando 

as discussões. 

Durante a 

resolução do 

problema, que 
pode ser proposto 

pelo estudante ou 

pelo professor, o 
aluno participa 

ativamente de 

todas as etapas 

nas aulas. 

Atividades 
práticas, 

teóricas ou de 

pesquisa, 

simulações 
computacionais, 

vídeos e filmes. 

CARVALHO, 
2013; SASSERON, 

2015; ZOMPERO 

E LABURÚ, 2011; 

ZOMPERO, 
GONÇALVES e 

LABURU, 2017. 

Aprendizagem 

Baseada em 

Problemas – ABP 

(Problem-based 

learning). 

Exige do estudante uma 

postura mais ativa na 
busca pelo 

conhecimento e 

estimula o 

desenvolvimento da 
habilidade de resolução 

de problemas. 

A ABP ocorre por meio da resolução de 

problemas, permitindo a integração das 

disciplinas, envolvendo todos os profissionais da 

instituição, constituindo-se como uma 
organização curricular. Os conhecimentos 

científicos devem estar de acordo com os 

objetivos do currículo. Os grupos de estudo 

participam de etapas que incluem a identificação 
do problema, a formulação de hipóteses, a 

pesquisa e aplicação de novos conhecimentos 

para a resolução dos problemas. 

 

Sequências de 

problemas são 

previamente elaborados 
por um grupo de 

profissionais. O 

professor propõe e 

coordena a resolução 
de problemas aos 

estudantes. 

Estudantes 

elaboram 
hipóteses e 

formulam 

explicações para 

a resolução de 
problemas 

durante as aulas. 

Problemas reais 
ou simulados. 

Grupos de 

estudo e fontes 

bibliográficas 
para pesquisas. 

BERBEL, 2011. 

Metodologia da 

Problematização – 

MP. Método do arco 

de Maguerez. 

A construção dos 

conhecimentos deve 
relacionar os aspectos 

científicos aos sociais, 

éticos e políticos dos 

problemas.  Envolve a 
conscientização e a 

capacitação do 

estudante para a 

transformação da 
realidade em que está 

inserido. 

Ocorre por meio da resolução de problemas. As 

etapas consistem em: 1) Observação da 
Realidade. 2) Estabelecimento de Pontos-Chave, 

onde são identificadas as possíveis causas dos 

problemas e a relação destes com a realidade 

social. 3) Teorização, onde ocorre a investigação. 
4) Elaboração de Hipóteses de Solução. 5) 

Aplicação à Realidade, que envolve a tomada de 

decisões para a resolução do problema a partir 

uma intervenção direta na realidade social. A MP 
pode ser utilizada pelo professor para o ensino de 

temas em uma disciplina. 

O professor atua como 
mediador, estimula a 

reflexão, a 

problematização da 

realidade e conduz 
todas as etapas, 

acompanhando os 

estudantes até a solução 
do problema.  

Estudantes 

observam a 
realidade social e 

identificam um 

problema. Para a 

elaboração de 
hipóteses e a 

resolução dos 

problemas é 

necessário uma 
postura crítica e 

reflexiva. 

Problemas que 

envolvem a 

realidade social. 

Grupos de 
estudo e fontes 

bibliográficas 

para pesquisas. 

BERBEL, 2011. 
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METODOLOGIA 

ATIVA 
APRENDIZAGEM PASSOS DIDÁTICOS 

ATUAÇÃO DO 

PROFESSOR 

ATUAÇÃO DO 

ESTUDANTE 
RECURSOS REFERÊNCIAS 

Aprendizagem 

Baseada em 

Problemas - Estudo 

de Casos (Teaching 

case). 

Os casos possibilitam 

maior protagonismo aos 

estudantes, incentivam 

a aprendizagem de 
conceitos científicos, o 

pensamento crítico, a 

habilidade para a 

resolução de problemas 
e a tomada de decisões. 

Ocorre por meio da resolução de problemas 

apresentados em casos investigativos isolados ou 

inseridos em uma disciplina. Os casos são 

elaborados a partir de problemas reais por 
professores ou utilizados a partir de outras fontes 

e apresentados por meio de breves narrativas, 

organizadas em diálogos que buscam despertar 

nos estudantes o interesse e a curiosidade. 

Professores apresentam 

os casos aos estudantes, 

fornecem informações 
e atuam como 

mediadores.  

 

Estudantes 

tomam decisões 

para resolução 
dos problemas 

abordados nos 

casos. 

Casos no 

formato de 

narrativas que 
podem abordar 

questões 

científicas ou 

sociocientíficas. 

QUEIROZ e 
CABRAL, 2016. 

Sala de Aula 

Invertida (Flipped 

classroom). 

Ocorre durante as aulas, 

possibilitando maior 

engajamento dos 

estudantes em debates e 
atividades práticas, 

além da resolução de 

possíveis dúvidas. 

A abordagem constitui-se em uma alternativa 
para inverter aulas que ocorrem exclusivamente a 

partir de exposições orais pelo professor e que 

apresentam pouca interação entre os estudantes. 

Durante as aulas os estudantes utilizam 
informações consultadas antes da aulas para a 

realização de atividades que incluem resolução 

de problemas, projetos, desafios, investigações e 

outras atividades mediadas pelo professor e com 
a interação entre os colegas. 

O professor 
disponibiliza 

previamente textos e 

atividades on-line para 

os estudantes, verifica 
as dúvidas e planeja as 

aulas a partir das 

dificuldades 
apresentadas. 

Ferramentas 
digitais on-line 

são utilizadas 

para acesso aos 

conteúdos e 
instruções e para 

a resolução de 

questões antes 
das aulas. 

Incluem vídeos, 

textos, slides, 
simulações 

computacionais, 

experimentos de 

laboratório, 
realização de 

debates e 

resolução de 
questões. 

 

VALENTE, 2014a, 
2014b.  

Sala de Aula 

Invertida - 

Instrução por pares 

ou Aprendizagem 

por pares – IpC 

(Peer Instruction). 

O Peer Instruction foi 

desenvolvido por Eric 
Mazur na Universidade 

de Harvard, com o 

objetivo de melhorar a 

aprendizagem 
conceitual de estudantes 

de graduação em Física. 

No IpC, os estudantes 

passam a ter uma 

postura mais ativa nas 

aulas durante as 

discussões em pares. 

Etapa 1: Estudantes consultam textos 

previamente disponibilizados pelo professor e 

resolvem questões. Etapa 2: O professor explana 

os conceitos nas aulas, aplica questões e 
incentiva momentos de discussões. As questões 

são computadas por meio de dispositivos 

eletrônicos ou placas levantadas pelos alunos. 

Nas questões pré-teste, há três possibilidades 
quanto à porcentagem total de acertos: 1) Abaixo 

de 30% - o professor retoma os conceitos. 2) 

Entre 30% e 70% - discussão de questões com os 

pares e realização de questões pós-teste para 

verificar possíveis ganhos no total de acertos. 3) 

Acima de 70% - o professor explana um novo 

conceito. Ao final de cada questão pós-teste, o 

professor explica questões e responde dúvidas. 
 

O professor planeja os 

conteúdos, 
disponibiliza textos on-

line e questões, 

identificando possíveis 

dúvidas. Durante as 
aulas, ocorrem 

momentos intercalados 

de exposição de 

conceitos pelo 

professor e aplicação 

de questões. 

Leitura prévia de 

textos e resolução 

de questões. 

Durante as aulas, 
estudantes 

resolvem 

questões e 

participam de 
debates em 

pequenos grupos, 

onde interagem e 

argumentam para 

convencer seus 

pares das 

respostas 

corretas. 

Aparelhos 

eletrônicos 

como clickers, 
flashcards 

(cartões de 

respostas) ou 

smartphones 
são utilizados 

para computar 

questões. 

Simulações 

computacionais 

também podem 

ser utilizadas. 

MAZUR, 2015; 
ARAUJO E 

MAZUR, 2013. 
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METODOLOGIA 

ATIVA 
APRENDIZAGEM PASSOS DIDÁTICOS 

ATUAÇÃO DO 

PROFESSOR 

ATUAÇÃO DO 

ESTUDANTE 
RECURSOS REFERÊNCIAS 

Previsão-

Observação-

Explicação – POE. 

Envolve estudantes na 

análise e explicação de 
fenômenos, na 

participação em 

debates, permitindo que 

ocupem uma posição de 
protagonistas no 

processo de 

aprendizagem. 

 

É realizada durante as aulas em três momentos: 

1) Previsão: os estudantes devem expor suas 
ideias prévias a respeito de um fenômeno 

apresentado pelo professor por meio de vídeo, 

simulação ou experimento. Além disso, os alunos 

discutem as ideias em grupos. 2) Observação: o 
aluno descreve o que observou. 3) Explicação: os 

alunos confrontam suas ideias iniciais com a 

observação realizada e, em seguida, o professor 

apresenta a explicação científica. 

O professor deve 

estimular a exposição 
de ideias, as discussões 

e as interações entre os 

estudantes, além da 
contextualização dos 

conteúdos e da 

explicação científica de 

fenômenos. 

Estudantes 

participam da 

exposição e 

discussão de 
ideias em grupos. 

Além disso, 

observam 
fenômenos 

apresentados, 

confrontando as 

ideias iniciais 
com a observação 

realizada. 

Fenômenos são 

apresentados 

por meio de 

vídeos, 
simulações ou 

experimentos. 

SANTOS E 

SASAKI, 2015; 

WHITE E 
GUNSTONE, 

2014. 

Fonte: Elaboração das autoras. 
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Além da importância do conhecimento da metodologia ativa utilizada, seus objetivos, 

formas de aplicação e de considerar algumas vantagens e possibilidades para o ensino, 

também devemos considerar algumas limitações apresentadas pelas estratégias discutidas 

neste trabalho.  

De acordo com Valente (2014a), na abordagem Sala de Aula Invertida há um contato 

prévio do aluno com o material de estudo, onde os conhecimentos podem ser visitados e 

revisitados pelo estudante, que aprendem no seu tempo, sendo incentivados a se prepararem 

para a aula presencial. Porém, se os estudantes não se preparam com antecedência para a aula 

presencial, o processo de argumentação durante as aulas pode ser comprometido. Uma outra 

limitação referente à falta de contato prévio do estudante com o material inclui o 

comprometimento do planejamento das aulas pelo professor a partir das dificuldades dos 

estudantes. Além disso, o uso de tecnologias digitais como animações e simulações 

computacionais amplia possibilidades de aprendizagem, constituindo-se em uma vantagem 

por um lado, mas que pode dificultar a implementação de MA para estudantes que não 

tenham acesso a estes recursos (VALENTE, 2014a). 

A abordagem de Sala de Aula Invertida Peer Instruction (IpC) tem sido desenvolvida 

em diferentes países, disciplinas e níveis de ensino com relatos de estudos demonstrando 

possibilidades de implementação e contribuições do método para o engajamento dos 

estudantes (MÜLLER et al., 2017; VICKREY et al., 2015). No IpC, conforme descrito no 

Quadro 2.1, tecnologias digitais que incluem o uso de softwares e computadores interligados 

por internet são utilizadas para computar as respostas das questões durante as aulas. Os 

clickers são aparelhos com tecnologia de controle remoto, onde os alunos digitam a opção 

correspondente à resposta e os flashcards são cartões-resposta com códigos a serem lidos por 

aplicativos de smartphones ou computadores. Quando não há tecnologias digitais disponíveis, 

os estudantes podem levantar placas e o professor visualiza e anota as respostas manualmente 

(ARAUJO e MAZUR, 2013). Nesse sentido, de acordo com Ferrarini e Torres (2019), há uma 

dependência da tecnologia digital para a aplicação da estratégia, visto que a utilização de 

placas com a contagem manual de respostas pode inviabilizar a aula devido ao tempo gasto 

pelo professor para computar as questões. Além disso, para as autoras, os estudantes ficam 

limitados à consulta de materiais disponibilizados pelos professores para a resolução de 

questões durante as aulas, o que provoca um distanciamento do que se entende por 

aprendizagem ativa, em que os alunos são responsáveis por sua aprendizagem. 
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De acordo com as etapas descritas por Mazur (2015) no IpC, durante a aplicação das 

questões conceituais, se a porcentagem de acertos nas respostas for superior a 70%, o 

professor prossegue para a explanação do próximo conceito e aplicação de nova questão de 

pré-teste. Sendo assim, um outro questionamento pode ser abordado, pois, se 29% dos 

estudantes derem respostas incorretas em um grupo com 71% de acertos, esses 29% não são 

estimulados à discussão em pares, o professor não revisita o conceito e, dessa forma, a 

aprendizagem ativa poderia estar comprometida para os aprendizes incluídos no grupo das 

respostas incorretas. Além disso, as questões conceituais e discussões no IpC são 

cronometradas em minutos pelo professor, o que pode não favorecer o desenvolvimento da 

autonomia do estudante, que fica condicionado ao tempo, sofrendo pressões para fornecer 

respostas corretas. 

Outra abordagem de MA é o Ensino por Investigação que teve início no Brasil na 

década de 60, com o emprego de atividades desenvolvidas por meio de etapas e direcionadas 

por métodos científicos voltados para a produção de conhecimentos específicos (ZOMPERO 

e LABURÚ, 2011). Entretanto, atualmente, “[...] a investigação é utilizada no ensino com 

outras finalidades, como o desenvolvimento de habilidades cognitivas nos alunos, a realização 

de procedimentos como elaboração de hipóteses, anotação e análise de dados e o 

desenvolvimento da capacidade de argumentação” (ZOMPERO e LABURÚ, 2011, p.73). 

Para Carvalho (2013), as sequências de ensino investigativas permitem a contextualização de 

problemas e a discussão de ideias a partir de conhecimentos prévios, levando os estudantes ao 

desenvolvimento de uma linguagem científica na construção dos conhecimentos.  

 Outras características das atividades investigativas, de acordo com Sá et al. (2007), 

permitem a valorização do debate e da argumentação, o surgimento e a avaliação de 

evidências e múltiplas interpretações e a aplicação de teorias científicas. No ensino de 

Ciências, as atividades de investigação ampliam possibilidades de aprendizagem de conceitos, 

além de contribuírem com a aprendizagem de procedimentos e o desenvolvimento de 

habilidades (ZOMPERO, FIGUEIREDO e GARBIM, 2017). É importante destacar que para a 

aplicação de uma Sequência de Ensino Investigativa (SEI), segundo Sasseron (2015), é 

necessário o planejamento das atividades a serem desenvolvidas pelo professor, partindo 

sempre de um problema a ser investigado. Entretanto, se o professor não compreender ou 

souber aplicar corretamente uma atividade investigativa, e apenas seguir os passos de uma 

SEI sem a investigação de um problema e sem a valorização do debate e da argumentação, o 

Ensino por Investigação pode não contribuir para aprendizagem ativa.  
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As pesquisas sobre Ensino de Ciências por Investigação em diferentes níveis de ensino 

vêm crescendo nos últimos anos (SÁ et al., 2007). Valente et al. (2014), estudaram o impacto 

da abordagem na aprendizagem, nas práticas pedagógicas e nas atividades curriculares 

associado ao uso de computadores. Diversos autores apontam contribuições do Ensino por 

Investigação para a promoção da Alfabetização Científica no Ensino Fundamental I (BRITO e 

FIREMAN, 2016) e no Ensino Médio (SUART e MARCONDES, 2018). Em outros estudos 

são abordadas as contribuições das atividades investigativas para a aprendizagem associada ao 

uso de laboratório de Ciências (BORGES, 2002; BORGES e RODRIGUES, 2005), para o 

desenvolvimento de competências e habilidades cognitivas no ensino de Ciências no nível 

Médio (ZOMPERO, GONÇALVES e LABURU, 2017) e no Ensino Superior (FRAIHA et al, 

2018) e para a aprendizagem conceitual no ensino de Ciências no nível Fundamental II 

(ZOMPERO, FIGUEIREDO e GARBIM, 2017). 

 Outras MA que apresentam pontos positivos em sua implementação incluem a 

Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) e a Metodologia da Problematização (MP). De 

acordo com Berbel (2011), as duas metodologias estão baseadas na resolução de problemas, 

porém, com abordagens diferentes, conforme apresentado no Quadro 2.1. A ABP surgiu na 

década de 60 no Canadá e na Holanda em escolas de medicina, sendo introduzida no Brasil 

também em cursos de medicina e, atualmente, é utilizada nas áreas de administração, 

arquitetura, engenharia e computação (MORAN, 2018). Já a Metodologia da Problematização 

(MP) foi proposta inicialmente em 1977 por Bordenave e Pereira e também ficou conhecida 

como arco de Maguerez (FREITAS, 2012). As duas metodologias têm sido desenvolvidas em 

diversos níveis no ensino de Ciências (CAMPILLO e GUERRERO, 2013; MORGADO et al. 

2016), porém, a implementação do Ensino por Problemas pode envolver alguns desafios.  

 Dentre as contribuições da ABP e da MP para o ensino temos a promoção da 

autonomia e da iniciativa dos estudantes, a motivação e o desenvolvimento do senso de 

responsabilidade para a resolução de problemas, além de situar os conteúdos em contextos 

significativos para o estudante (FREITAS, 2012). Porém, segundo a autora, a ABP pode 

limitar a aprendizagem, quando estimula apenas a habilidade para a resolução de problemas 

ligados a situações práticas. 

 

[...] o foco de ensino estaria muito mais nos problemas do que em teorias, conceitos 

e princípios explicativos, omitindo, ou deixando em segundo plano, os métodos de 

pensamento para a reflexão sobre as contradições presentes, tanto na situação-

problema, quanto nos conhecimentos aplicados à sua solução (FREITAS, 2012, 

p.407). 
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 Ainda segundo Freitas (2012), para a realização da MP com o arco de Maguerez, é 

necessário que o professor dedique maior tempo e dedicação para planejamento das 

atividades, além de ter habilidade para conduzir a orientação dos estudantes durante as aulas. 

Portanto, a postura do professor é essencial para que esse fator não se constitua em uma 

limitação da MP. 

 

[...] Do professor, requer mais tempo de execução das ações de ensino, maior 

habilidade para a promoção do diálogo, mais atividades externas à sala de aula 

(realidade in loco), mais paciência e segurança emocional na orientação das 

atividades dos alunos, maior capacidade para sistematizar e orientar a proposta de 

solução real do problema pelos alunos (FREITAS, 2012, p.409). 

 

 Para Souza e Dourado (2015), a implementação de novas abordagens de ensino, como 

a ABP, pressupõe maior atenção na realização das ações. Diversos fatores podem constituir-se 

em limitações dessa abordagem, como o fator tempo tanto para o planejamento das aulas pelo 

professor, como para os momentos de estímulo a autonomia e aprendizagem ativa dos 

estudantes.  É importante também que o professor tenha conhecimento, domínio de todas as 

etapas da ABP e esteja preparado para desenvolver as atividades. Além disso, há necessidade 

de acesso a referenciais bibliográficos atualizados, o que implica maior disponibilização 

desses recursos pela instituição de ensino.  

Abordamos possibilidades de estratégias com MA, apresentando seus objetivos e 

algumas limitações.  De acordo com Berbel (2011), uma metodologia desenvolvida sem a 

participação de todos os envolvidos nos processos de ensino e aprendizagem, não é capaz de 

transformar a realidade ou de promover a motivação dos estudantes. 

 

Para que as Metodologias Ativas possam causar um efeito na direção da 

intencionalidade pela qual são definidas ou eleitas, será necessário que os 

participantes do processo as assimilem, no sentido de compreendê-las, acreditem em 

seu potencial pedagógico e incluam uma boa dose de disponibilidade intelectual e 

afetiva (valorização) para trabalharem conforme a proposta, já que são muitas as 

condições do próprio professor, dos alunos e do cotidiano escolar que podem 

dificultar ou mesmo impedir esse intento (BERBEL, 2011, p. 37). 

 

Dessa forma, ao optar por uma determinada estratégia de MA, a instituição e o 

professor devem conhecer a metodologia, suas limitações e vantagens, os recursos 

necessários, selecionar a abordagem considerando as características do público-alvo, reservar 

tempo para o planejamento das atividades, além da observação das atividades com os 

estudantes para verificar se há um retorno positivo ou se outra estratégia é necessária para a 

aprendizagem dos alunos. 
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2.2 METODOLOGIAS ATIVAS E TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO (TDIC) 

De acordo com Kenski (2003, p. 3), “toda aprendizagem, em todos os tempos é 

mediada pelas tecnologias disponíveis.” A adaptação de novas tecnologias, digitais ou não, 

aos processos de ensino pode criar expectativas em professores e estudantes, entretanto, 

inserir tecnologias no ensino de forma isolada não é suficiente para construir conhecimentos, 

mas a forma como esses recursos são empregados podem trazer contribuições para a 

aprendizagem dos estudantes. 

As tecnologias potencializam os processos de ensino e aprendizagem e, com o 

aumento da velocidade de circulação da informação no mundo atual, possibilitada pelo 

desenvolvimento das tecnologias digitais, essas informações tornam-se rapidamente 

disponíveis. De acordo com Kenski (2008), as informações serão transformadas em 

conhecimento a partir de ações que envolvem discussões, reflexões, interações e comunicação 

entre os envolvidos no ensino. Portanto, é preciso repensar a aprendizagem a partir da 

influência das tecnologias atuais no ensino.  

Para Valente (2014b), se o estudante tem acesso às informações disponíveis na 

internet, sem um objetivo, ele apenas se manterá ocupado por um tempo e essa atividade não 

será significativa para a construção do conhecimento, sendo necessário que as informações 

sejam trabalhadas pelo professor, tornando-as úteis aos estudantes. 

A interação e a comunicação são processos importantes para a construção do 

conhecimento, mas é preciso considerar também que a integração de tecnologias digitais ao 

ensino deve ser repensada desde a formação inicial de professores, pois, segundo Cavichia 

Atanazio e Leite (2018, p. 100), “a simples inserção das tecnologias nas aulas não garante que 

elas se tornem mais colaborativas, estimulantes e significativas tanto para os professores 

quanto para os alunos”. Portanto, deve haver capacitação docente para incorporação das 

ferramentas disponibilizadas pelas tecnologias atuais à prática pedagógica, de forma que 

possam contribuir para a aprendizagem dos educandos (CAVICHIA ATANAZIO e LEITE, 

2018). 

As TDIC influenciam a sociedade e os processos de ensino, ampliando possibilidades 

de interação, comunicação e de acesso à informação, sendo as interações fundamentais para o 

processo de aprendizagem (KENSKI, 2003). De acordo com Valente (2014b), as 

contribuições das TDIC na educação incluem a busca e o compartilhamento de informações 

pelos estudantes, a cooperação entre grupos na realização de tarefas, a programação ou a 
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simulação de fenômenos e a realização de tarefas pelos estudantes, onde é possível identificar, 

por exemplo, conceitos e estratégias utilizadas pelo estudante para resolver um problema ou 

desenvolver um projeto. 

As MA podem ser desenvolvidas em conjunto com TDIC e, segundo Ferrarini et al. 

(2019), embora não estejam necessariamente vinculadas, as TDIC podem potencializar o uso 

de MA. As autoras analisaram as relações existentes entre metodologias ativas e TDIC, 

apontando diversas contribuições. No caso da Aprendizagem Baseada em Projetos, as TDIC 

permitem o acesso às fontes de pesquisa digitalizadas, a produção de projetos com o uso de 

softwares e ferramentas virtuais, a elaboração de protótipos, o uso de impressoras 3D, além do 

compartilhamento de informações dos projetos, que podem ser visualizados por outros 

estudantes e professores, facilitando também o processo de avaliação. 

Já as contribuições para as MA como a Aprendizagem Baseada em Problemas e o 

Estudo de Casos, além  do acesso facilitado às fontes de informação e pesquisa digitalizadas e 

do compartilhamento de informações, como relatado na Aprendizagem por Projetos, as TDIC, 

segundo Ferrarini et al. (2019, p. 13)  viabilizam “a possibilidade de criação de bancos 

virtuais de cenários de problemas, os quais podem ser acessados, atualizados e alimentados 

periodicamente, inclusive com compartilhamento consentido entre universidades de qualquer 

parte do mundo”. Além disso, no Estudo de Casos, os bancos de caso online podem ser 

utilizados como fontes de estudo, e para o compartilhamento de tomadas de decisão e 

soluções para os casos, que podem auxiliar na preparação prévia dos estudantes antes das 

aulas (FERRARINI et al. ,2019). 

A junção entre MA e TDIC é denominada ensino híbrido ou blended learning 

(VALENTE, 2018). O modelo híbrido de ensino é definido por Staker e Horn (2012) como 

um programa de educação formal onde o estudante aprende em dois momentos intercalados 

que incluem os estudos de materiais pré-disponibilizados por meio de recursos on-line, e um 

segundo momento em sala de aula onde há interações com os colegas e professores.  

A Sala de Aula Invertida é um dos modelos de ensino híbrido categorizados por Staker 

e Horn (2012). Para Valente (2014b), as contribuições das TDIC para as estratégias de 

aprendizagem ativa incluem o auxílio na resolução de tarefas, como problemas ou projetos, 

permitindo uma atuação ativa do estudante diante do contato com as informações. Na Sala de 

Aula Invertida, as TDIC contribuem para estudos antes das aulas, por meio de vídeos, 

simulações e textos e as respostas às questões propostas pelo professor também são 

visualizadas por meio de plataforma digital, permitindo um planejamento mais detalhado da 
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aula a partir das dificuldades identificadas pelo professor. No caso da abordagem IpC, de 

acordo com Ferrarini et al. (2019, p. 13) embora o método possa ser utilizado sem 

equipamentos digitais para computar os acertos das questões, a ausência de ferramentas 

digitais torna esse cálculo lento e o professor pode gastar muito mais tempo para contabilizar 

questões, deixando de ocupar-se com a aprendizagem dos estudantes durante a aula. Dessa 

forma, as TDIC são ferramentas que podem potencializar MA, trazendo importantes 

contribuições ao ensino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

35 
 

3 CAMINHOS METODOLÓGICOS PERCORRIDOS DURANTE A PESQUISA 

 Assumimos para essa pesquisa uma abordagem qualitativa e quantitativa, 

constituindo-se como pesquisa bibliográfica de mapeamento sob o escopo do Estado do 

Conhecimento sobre o emprego das MA no ensino de Ciências. De acordo com Minayo 

(2009), a pesquisa qualitativa permite a compreensão e a interpretação da realidade, onde os 

fenômenos humanos relacionados aos valores, às atitudes e aos significados são gerados 

socialmente, analisados e explicados a partir de dados não quantificáveis. Para Silveira e 

Córdova (2009), essas pesquisas possuem características que permitem buscas por resultados 

autênticos e a consideração das interações entre os objetivos a partir das orientações teóricas e 

dos dados observáveis. Dessa forma, as pesquisas qualitativas possuem aspectos que podem 

auxiliar na compreensão dos fenômenos sociais pesquisados. 

O trabalho classifica-se como pesquisa bibliográfica e, nesse sentido, segundo Gil 

(2002), essas pesquisas caracterizam-se por utilizarem fontes já elaboradas, como livros e 

artigos científicos. Para o autor, a principal vantagem das pesquisas bibliográficas é 

possibilitar ao pesquisador uma ampla análise dos fenômenos, especialmente quando as 

informações a serem pesquisadas encontram-se dispersas pelo espaço e pelo tempo. Para 

Fonseca (2002), as pesquisas bibliográficas permitem ao pesquisador a obtenção de respostas 

para as questões pesquisadas utilizando referências publicadas sobre o tema. 

 

A pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda bibliografia já 

tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, 

jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses [...]. Sua finalidade é colocar o 

pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre 

determinado assunto [...] Dessa forma, a pesquisa bibliográfica não é mera repetição 

do que já foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de um tema 

sob novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras (MARCONI e 

LAKATOS, 2003, p. 183). 

 

A pesquisa também se constitui em uma abordagem quantitativa por conta das 

medidas de centralidades e da construção das redes, que estão relacionadas à teoria dos 

grafos1.  A união das abordagens qualitativa e quantitativa possibilitou assumir a pesquisa 

documental para a coleta dos dados. Os documentos obtidos por meio das pesquisas 

bibliográficas foram organizados de forma a possibilitar uma análise mais aprofundada das 

questões de estudo. De acordo com Romanovski e Ens (2006), a análise mais detalhada nas 
                                                             
1 A teoria dos grafos é uma área da Matemática que estuda objetos combinatórios denominados grafos. Para 

maiores informações sobre a teoria consultar: FEOFILOFF, P.; KOHAYAKAWA, Y.; WAKABAYASHI, Y. 

Uma introdução sucinta à teoria dos grafos. 2011. Disponível em: 

<https://www.ime.usp.br/~pf/teoriadosgrafos/texto/TeoriaDosGrafos.pdf> Acesso em: 20 out. 2019. 

https://www.ime.usp.br/~pf/teoriadosgrafos/texto/TeoriaDosGrafos.pdf


 
 

36 
 

pesquisas bibliográficas pode constituir-se em estudos do tipo Estado da Arte e essas 

investigações contribuem com a análise e sistematização de produções relacionadas a 

determinadas áreas do conhecimento. Os termos Estado da Arte e Estado do Conhecimento 

têm sido utilizados como sinônimos em diversos trabalhos (VOSGERAU e ROMANOVSKI, 

2014). Assim, para diferenciar os termos, buscamos as definições de autoras que trabalham 

com esses tipos de pesquisas. 

Para Ferreira (2002), o Estado da Arte e o Estado do Conhecimento permitem a 

realização de um mapeamento a partir da análise e discussão da produção acadêmica e 

científica sobre um tema. 

 

Definidas como de caráter bibliográfico, elas parecem trazer em comum o desafio de 

mapear e de discutir uma certa produção acadêmica em diferentes campos do 

conhecimento, tentando responder que aspectos e dimensões vêm sendo destacados 

e privilegiados em diferentes épocas e lugares, de que formas e em que condições 

têm sido produzidas certas dissertações de mestrado, teses de doutorado, publicações 

em periódicos e comunicações em anais de congressos e de seminários (FERREIRA, 

2002, p. 258). 

 

Romanovski e Ens (2006) argumentam que as pesquisas do tipo Estado da Arte 

permitem a compreensão dos conhecimentos gerados por trabalhos científicos em teses, 

dissertações, artigos de periódicos e publicações, e apontam diferenças entre os termos Estado 

da Arte e Estado do Conhecimento. 

 
Os estudos realizados a partir de uma sistematização de dados, denominada “estado 

da arte”, recebem esta denominação quando abrangem toda uma área do 

conhecimento, nos diferentes aspectos que geraram produções. [...] O estudo que 

aborda apenas um setor das publicações sobre o tema estudado vem sendo 

denominado de “estado do conhecimento” (ROMANOVSKI e ENS, 2006, p. 39, 

grifos das autoras). 

 

Diante das definições apresentadas pelas autoras, optamos por realizar a atual pesquisa 

sob o enfoque do Estado do Conhecimento, buscando a resposta para a pergunta de pesquisa – 

Como o tema metodologias ativas vem sendo utilizado e discutido pelos professores e 

pesquisadores da área de Ensino de Ciências? – a partir da análise de um setor das 

publicações, como os artigos científicos publicados em periódicos e relacionados às MA.  

De acordo com Romanovski e Ens (2006), as contribuições relacionadas às pesquisas 

do tipo Estado do Conhecimento para o desenvolvimento de uma área de estudo incluem a 

identificação de fatores que auxiliem na organização dos conhecimentos teóricos, de 

alternativas que apontem soluções para problemas relacionados às práticas pedagógicas e de 

limitações e lacunas no campo de conhecimento em estudo.  
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Sobre as contribuições do Estado do Conhecimento para as pesquisas bibliográficas, 

Soares (1989) argumenta: 

 

Essa compreensão do estado de conhecimento sobre um tema, em determinado 

momento, é necessária no processo de evolução da ciência, afim de que se ordene 

periodicamente o conjunto de informações e resultados já obtidos, ordenação que 

permita indicação das possibilidades de integração de diferentes perspectivas, 

aparentemente autônomas, a identificação de duplicações ou contradições, e a 

determinação de lacunas e vieses (SOARES, 1989, p.3). 

 

Para Vosgerau e Romanowski (2014, p.172), “[...] um Estado do Conhecimento não se 

restringe a identificar a produção, mas analisá-la, categorizá-la e revelar os múltiplos 

enfoques e perspectivas”. No campo das MA para o ensino de Ciências, o levantamento e a 

análise mais aprofundada dos artigos científicos nesta pesquisa pode contribuir para 

identificar os diferentes caminhos percorridos pelos autores, os aspectos que vêm sendo 

priorizados, além das possíveis lacunas nesse campo de estudo, trazendo conhecimentos e 

dados que auxiliem em pesquisas futuras. Dessa forma, considerando as contribuições 

mencionadas sobre o Estado do Conhecimento, realizar um levantamento abordando as 

diferentes perspectivas relacionadas ao tema de estudo e analisar os conhecimentos 

produzidos na área, pode trazer uma compreensão mais ampla sobre a utilização das MA no 

ensino de Ciências, além de contribuir para o desenvolvimento do tema em estudo. 

 

3.1 COLETA DE DADOS 

Em um primeiro momento, para a definição dos periódicos a serem consultados nas 

buscas foi realizada uma consulta ao banco de dados disponibilizado por meio da plataforma 

Sucupira2 no portal da CAPES, sendo definidos os filtros quanto à classificação dos 

periódicos referentes ao quadriênio 2013-2016 e revistas da área de Ensino. Foram 

selecionados como banco de dados os periódicos nacionais, de circulação pública e gratuita, 

de nível A1 da área de Ensino, com recorte para os periódicos relacionados ou que não 

excluíam o ensino de Ciências. Em um segundo momento, os sites dos periódicos 

selecionados foram buscados por meio do Google. No terceiro momento, o espaço de tempo 

definido para as buscas nos volumes e números das publicações foi delimitado no período 

compreendido entre janeiro de 2008 e dezembro de 2018. Quarto momento: seleção dos 

                                                             
2 Ferramenta da CAPES para coletar informações, realizar análises e avaliações e ser a base de referência do 

Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG). Disponível em: < https://sucupira.capes.gov.br/sucupira > Acesso 

em: 20 out. 2019. 
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artigos utilizando as palavras-chave previamente elencadas relacionadas às MA e descritas 

mais abaixo. A busca foi realizada inicialmente nos títulos dos artigos, resumos e palavras-

chave e, posteriormente, por meio da leitura completa do texto para a confirmação da 

utilização de MA na publicação. 

A definição por periódicos nacionais neste trabalho se deu pelo fato de serem revistas 

publicadas em sua maioria na língua portuguesa, ampliando possibilidades de identificação de 

trabalhos relacionados às MA desenvolvidos em território nacional, para realização do 

mapeamento e análise dessas publicações. 

A definição de palavras-chave ocorreu tendo como base as pesquisas desenvolvidas 

por Berbel (1998, 2011), Carvalho (2013), Mazur (2015), Moran (2015, 2018), Queiroz e 

Cabral (2016), Sasseron (2015) e Valente et al. (2014). Um grupo extenso de palavras-chave 

foi definido para a seleção dos artigos, o que pode ser justificado pela ausência do termo 

metodologias ativas nos títulos, palavras-chave e/ou resumos dos artigos publicados nos 

periódicos. Muitos pesquisadores, ao abordarem o tema MA utilizam o nome específico da 

metodologia pesquisada nos títulos, palavras-chave e resumos e, dessa forma, se a busca fosse 

reduzida ao termo no ensino de Ciências, diversos artigos deixariam de ser selecionados. 

As palavras-chave utilizadas na busca foram: Metodologias ativas; Metodologias 

ativas e ensino de Ciências; Metodologias ativas e Ciências; Aprendizagem Baseada em 

Investigação (Inquiry-based teaching); Ensino por Investigação e metodologias ativas; 

atividades investigativas e metodologias ativas; Sala de Aula Invertida (Flipped classroom); 

Sala de Aula Compartilhada; Salas de Aula sem Paredes; Aprendizagem Baseada em 

Problemas (Problem-based learning); Metodologia da Problematização e metodologias 

ativas; Metodologia da Problematização com o arco de Maguerez; Aprendizagem Baseada em 

Projetos (Project-based learning); Aprendizagem em Equipe ou por Times (Team-based 

learning); Aprendizagem por meio de Jogos (Game-based learning); Jogos Didáticos e 

metodologias ativas; Aprendizagem Personalizada ou Personalização; Rotação por Estações; 

Metodologia de Contextualização da Aprendizagem; Aprendizagem por Pares (Peer 

Instruction); Ensino Sob Medida (Just-in-time teaching); Estudo de Casos, Método do Caso  e 

metodologias ativas (Teaching case).  

Dentre as publicações nacionais disponibilizadas on-line, os artigos científicos foram 

selecionados nos sites das revistas para posterior leitura e análise. Segundo a Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (2018), os elementos obrigatórios que constituem a estrutura 

de um artigo científico são título, autor, resumo, datas de submissão e aprovação, elementos 
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textuais e referências. Os elementos textuais incluem a introdução, que deve delimitar o 

assunto e apresentar objetivos, o desenvolvimento, onde ocorre a exposição do tema e as 

considerações finais, que devem corresponder aos objetivos e hipóteses. Diante disso, nos 

periódicos visitados algumas seções e publicações não foram incluídas na etapa de seleção, 

por não apresentarem elementos característicos desses tipos de documentos. Portanto, as 

publicações distribuídas pelas seções de apresentação, editorial, resenha, além das publicações 

destinadas a opiniões, entrevistas, traduções, textos comemorativos e homenagens não foram 

computados como artigos científicos. 

 

3.2 ANÁLISE DAS PUBLICAÇÕES 

Para a realização do mapeamento das produções sobre MA sob o enfoque do Estado 

do Conhecimento, realizamos uma análise das publicações a partir da metodologia de Análise 

de Redes Sociais, que segundo Nooy et al. (2005), permite analisar as relações presentes nas 

redes sociais. A metodologia tem sido utilizada em pesquisas exploratórias, como o 

mapeamento realizado por Freitas et al. (2019) para analisar a produção nacional em 

periódicos da área de Ensino sobre a temática das Representações Sociais, e em revisões 

bibliográficas sobre a temática Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) no Ensino de Ciências 

(CHRISPINO et al., 2013).  

As redes sociais podem ser entendidas considerando-se a teoria dos grafos. Os grafos 

são diagramas formados por um conjunto de vértices (pontos) e um conjunto de arestas 

(linhas) que conectam os vértices. Na Análise das Redes, os vértices representam atores, que 

podem corresponder a pessoas, grupos ou instituições, e as arestas representam as relações 

sociais entre esses atores (NOOY et al., 2005). De acordo com Chrispino et al. (2013, p. 6) 

“Uma rede, que pode ser modelada por um grafo, é definida como um conjunto de vértices ou 

atores cujas inter-relações são representadas por arcos.” Um exemplo de grafo pode ser 

observado na Figura 3.1, com um recorte de duas sub-redes da rede de autores apresentada 

mais adiante (Figura 4.4).  

 

Figura 3.1. Recorte da rede de autores (Figura 4.4), representando duas sub-redes. Elaborada pelas autoras. 
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Na Figura 3.1, a sub-rede à esquerda apresenta cinco vértices que representam cinco 

autores e seis arestas que conectam os autores, representando as relações entre eles. Na sub-

rede à direita, há dois vértices que representam dois autores e o círculo no vértice de número 

sete representa uma autora que escreve um artigo individualmente, além do artigo em 

conjunto com o vértice de número seis. Os círculos nos vértices das redes elaboradas no 

NodeXL Basic podem representar tanto autores que escrevem artigos individualmente, quanto 

instituições em comum entre diferentes autores.  

De acordo com Marteleto (2001, p.72), “A análise das redes estabelece um novo 

paradigma na pesquisa sobre a estrutura social.” Para a autora, na Análise de uma Rede Social 

as relações existentes na estrutura social e as interações entre os indivíduos devem ser 

observadas, não sendo contemplados aspectos individuais na rede. Nesse sentido, segundo 

Chrispino et al. (2013), para que as inter-relações em uma rede social tenham significado, é 

necessário a observação a partir de sua totalidade. Neste trabalho, a Análise de Redes Sociais 

contribui para o entendimento de como se dá o fluxo de informações e a produção de 

conhecimento sobre as metodologias ativas no ensino de Ciências. Por meio das redes é 

possível visualizar se há comunicação entre as instituições, visualizar se os autores dialogam 

com outros autores, traçar a rede de autores utilizados como referências para as discussões 

sobre o tema e entender como as palavras-chave vêm sendo empregadas por esses autores. 

Segundo Chrispino et al. (2013), o sentido do fluxo de informações em uma rede pode 

ser observado a partir dos graus de entrada e saída das arestas em relação aos vértices e esses 

graus determinam as medidas de centralidade. O total de arestas que incide sobre um vértice é 

definido como grau de entrada e o total de arestas que sai dos vértices consiste nos graus de 

saída. Na Figura 3.1, o vértice de número três está conectado a quatro arestas, o que indica 

que há quatro graus de entrada ou saída partindo desse vértice, portanto, como os vértices 

representam autores na sub-rede, o autor de número três se comunica diretamente com os 

autores de números um, dois, quatro e cinco interligando estes dois grupos. Na Figura 3.1, as 

duas sub-redes não se comunicam e se constituem em dois grupos de autores isolados. 

Para Marteleto (2001), em uma rede há atores que podem estabelecer ligações, 

atuando na transferência de informações. O cálculo da centralidade permite identificar a 

posição de um vértice/ator e como se dá a troca de informações a partir desse posicionamento. 

Segundo a autora (p. 76), “A centralidade é, então, a posição de um indivíduo em relação aos 

outros, considerando-se como medida a quantidade de elos que se colocam entre eles.” 
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Em uma rede social há diferentes tipos de centralidades (BORGATTI, 2005; 

MARTELETO, 2001). Neste trabalho, utilizamos como medidas a centralidade de grau e a 

centralidade de intermediação. A centralidade de grau, segundo Freitas (2010), é determinada 

pela posição ocupada por uma pessoa que estabelece contato direto com outras pessoas, 

assumindo, dessa forma, uma posição mais central relacionada à informação na rede. A 

centralidade da intermediação, segundo Marteleto (2001), permite o fluxo de informações por 

meio de indivíduos que atuam estabelecendo ligações, ou seja, como intermediários. Para a 

autora (p.79), “Um sujeito pode não ter muitos contatos, estabelecer elos fracos, mas ter uma 

importância fundamental na mediação das trocas.”  

Por meio da centralidade de grau, identificamos quem são os autores e instituições de 

maior prestígio nas redes, ou seja, os que possuem uma posição estratégica quanto à 

informação vinda de outros pontos da rede. Além disso, essa medida permite a identificação 

das palavras-chave que exercem maior centralidade e também permite a identificação dos 

autores mais citados nas referências bibliográficas, para uma posterior análise que permite 

identificar se são autores primários. Por meio da centralidade de intermediação identificamos 

autores, instituições e referências que atuam como ponte fazendo a ligação entre grupos e 

atuando na troca de informações sobre o tema metodologias ativas. 

As redes utilizadas neste trabalho foram geradas pelo software NodeXL Basic, em uma 

versão de livre utilização e disponível para download no endereço < 

http://nodexlgraphgallery.org/Pages/RegistrationBasic.aspx>. O programa permite a criação 

das redes e o cálculo das medidas de centralidade. Quatro redes foram geradas com os dados 

referentes aos autores, instituições, palavras-chave e referências bibliográficas dos artigos 

selecionados nas revistas Qualis A1 da área de Ensino. Foram organizados pares não 

ordenados por meio de análise combinatória para a geração das quatro redes no Excel antes da 

inclusão dos dados no NodeXL Basic. Os pares não ordenados são formados por todas as 

combinações possíveis entre dois elementos, sejam A e B ou B e A, em que a ordem de 

disposição destes elementos não influencia o resultado. Os dados dos artigos foram incluídos 

no Excel, sendo realizadas todas as possíveis combinações entre os elementos para posterior 

inclusão no NodeXL, que gera as redes e calcula as medidas de centralidade, onde podem ser 

observadas as relações entre os elementos. Os comandos utilizados no NodeXL para o cálculo 

das medidas de centralidade de grau (Degree) e de intermediação (Betweenness centrality) 

foram: NodeXL Basic / Graph Metrics / Vertex degree (underdirected graphs only) e Vertex 

betweenness and closeness centralities / Calculate Metrics. 

http://nodexlgraphgallery.org/Pages/RegistrationBasic.aspx
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4 RESULTADOS  

Considerando as etapas descritas na metodologia da pesquisa para levantar o Estado 

do Conhecimento da temática MA no ensino de Ciências, apresentamos os artigos científicos 

selecionados no período de janeiro de 2008 a dezembro de 2018. Não é nosso intuito realizar 

uma análise minuciosa dos artigos selecionados, mas apresentar uma análise que revele 

entendimentos sobre os contextos de desenvolvimento de MA, apresentando as estratégias e 

os níveis de ensino utilizados pelos autores, a frequência de publicações no recorte deste 

trabalho e a análise de redes. Por meio da análise de redes identificamos vínculos entre 

autores e instituições, palavras-chave e referenciais teóricos em destaque nas publicações, 

buscando reflexões sobre a importância do diálogo e do compartilhamento de informações, 

além da utilização adequada de palavras-chave e de referências bibliográficas primárias para o 

desenvolvimento de estudos com MA no ensino de Ciências. 

Ao considerar o Qualis A1 da área de Ensino foram listados 145 periódicos nacionais 

e internacionais, incluindo revistas com duplicidade ou triplicidade de título por contabilizar o 

código de identificação (International Standard Serial Number - ISSN) físico e digital. Após 

a retirada dos periódicos internacionais, restaram 70 revistas nacionais, sendo sete com nomes 

únicos e 23 com ISSN duplicados ou triplicados e, após a identificação das repetições junto 

aos sites das revistas e retirada das mesmas, restaram 30 revistas nacionais relacionadas à área 

de Ensino.   

Como o objetivo do trabalho incluiu mapear publicações relacionadas ao ensino de 

Ciências, o escopo de cada um dos 30 periódicos foi verificado e não foram selecionados para 

as buscas periódicos de Ensino relacionados às áreas específicas, conforme Quadro disponível 

no Apêndice A: Saúde (04 periódicos), Matemática (01 periódico), Música (01 periódico), 

Historiografia da Educação (01 periódico), Avaliação da Educação (01 periódico), Psicologia 

(01 periódico), Esporte (01 periódico) e Gestão Ambiental (01 periódico). 

Ao final, foram selecionadas 19 revistas A1 relacionadas ao ensino de Ciências para a 

realização das buscas, as quais têm seus escopos descritos no Apêndice B e cujos nomes são 

mencionados a seguir: Cadernos Cedes, Ciência & Educação, Cadernos de Pesquisa (FCC), 

Educação & Sociedade, Calidoscópio, Currículo sem Fronteiras, Educação e Pesquisa, 

Educação e Realidade, Educação em Revista (UFMG), Educação em Revista (UNESP-

Marília), Educar em Revista, Ensaio – Avaliação e Políticas Públicas em Educação, Ensaio 

Pesquisa em Educação em Ciências, Laplage em Revista, Proposições, Revista Brasileira de 

Ensino de Física, Revista Brasileira de Educação, Revista Brasileira de Educação Especial e 
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Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. A Tabela 4.1 apresenta os números referentes à 

seleção dos periódicos.  

 

Tabela 4.1 Seleção dos Periódicos 

Revistas A1 da área de Ensino Total 

Nacionais e internacionais 145 

Nacionais com ISSN duplicados ou triplicados 70 

Nacionais sem ISSN duplicados ou triplicados 30 

Periódicos não selecionados 11 

Periódicos selecionados relacionados ao ensino de Ciências   19 

Fonte: Elaboração das autoras a partir da plataforma Sucupira. Disponível em < 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriod

icos.jsf>. Acesso em 13 jul.2019. 
 

No Quadro 4.2 apresentamos as 39 publicações selecionadas em um total de 9.081 

títulos de artigos visitados, a partir das palavras-chave previamente elencadas. Os números de 

artigos pesquisados, selecionados e de periódicos que não apresentaram publicações 

encontram-se no Apêndice C. Notamos que as revistas que mais apresentaram artigos com 

relação ao tema ainda se mostram inexpressivas em sua produção acadêmica (10 cada uma 

delas). Uma possível justificativa para isto é o fato da pesquisa ter se limitado em revistas 

Qualis A1. Suspeitamos que a ampliação do recorte para revistas Qualis B1 possa apresentar 

significativa quantidade de artigos envolvendo as MA, uma vez que seus escopos tendem 

abranger relatos de experiências. Por outro lado, apesar de muitas revistas Qualis A1 não 

apresentarem espaço para os relatos de experiências, nota-se, por meio desta pesquisa, uma 

carência de artigos que abordem o tema de maneira documental e bibliográfica. 

 

 

 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
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Quadro 4.2 Publicações selecionadas. 

Revista Ano Volume Número Sites Título do artigo Palavras-chave Referências 

ENSAIO: PESQUISA 
EM EDUCAÇÃO EM 

CIÊNCIAS 

  

     
  

2011 13 3 

http://www.scielo.br/scielo.p

hp?script=sci_issuetoc&pid=

1983-
211720110003&lng=pt&nr

m=iso 

Atividades investigativas no ensino 

de ciências: aspectos históricos e 

diferentes abordagens. 

Ensino de ciências.  

Atividades investigativas. Aspectos 

históricos. 

ZOMPERO e 

LABURÚ, 2011 

2015 17 3 

http://www.scielo.br/scielo.p

hp?script=sci_issuetoc&pid=

1983-

211720150003&lng=pt&nr

m=iso 

Promovendo a alfabetização 

científica por meio de ensino 

investigativo no ensino médio de 
química: contribuições para a 

formação inicial docente.  

 Formação inicial.  

Reflexão orientada. Alfabetização 
científica. 

MIRANDA, SUAR e 
MARCONDES, 2015 

2015 17 
Número 

especial 

http://www.scielo.br/scielo.p

hp?script=sci_issuetoc&pid=

1983-

211720150004&lng=pt&nr
m=iso 

Alfabetização científica, ensino por 
investigação e argumentação: 

relações entre ciências da natureza 

e escola.  

Alfabetização científica.  
Ensino por investigação. 

Argumentação. 

SASSERON, 2015 

2015 17 
Número 

especial 

http://www.scielo.br/scielo.p

hp?script=sci_issuetoc&pid=

1983-

211720150004&lng=pt&nr
m=iso 

Ensino por investigação: eixos 
organizadores para sequências de 

ensino de biologia.  

Ensino de biologia.  
Ensino por investigação. 

Argumentação. 

TRIVELATO e 

TONIDANDEL, 2015 

2015 17 
Número 

especial 

http://www.scielo.br/scielo.p

hp?script=sci_issuetoc&pid=
1983-

211720150004&lng=pt&nr

m=iso 

Sequências didáticas investigativas 

e argumentação no ensino de 

ecologia.  

Argumentação.  

Ensino de biologia. Alfabetização 

científica. 

MOTOKANE, 2015 

2016 18 1 

http://www.scielo.br/scielo.p
hp?script=sci_issuetoc&pid=

1983-

211720160001&lng=pt&nr

m=iso 

Ensino de ciências por 
investigação: uma estratégia 

pedagógica para promoção da 

alfabetização científica nos 
primeiros anos do ensino 

fundamental.  

Ciências.  

Aprendizagem.  

Alfabetização científica.  
Ensino por investigação. 

BRITO e FIREMAN, 

2016 
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Revista Ano Volume Número Sites Título do artigo Palavras-chave Referências 

ENSAIO: PESQUISA 

EM EDUCAÇÃO EM 

CIÊNCIAS 

(Continuação) 
 

2016 18 2 

http://www.scielo.br/scielo.p

hp?script=sci_issuetoc&pid=

1983-
211720160002&lng=pt&nr

m=iso 

Ensino orientado para a 

aprendizagem baseada na resolução 
de problemas e ensino tradicional: 

um estudo centrado em 

"transformação de matéria e de 

energia".  

Aprendizagem Baseada na 
Resolução de Problemas. Ciências 

físicas e naturais. Ensino 

transdisciplinar. 

MORGADO, LEITE, 
DOURADO, 

FERNANDES e 

SILVA, 2016 

2017 19 
Sem 

número 

http://www.scielo.br/scielo.p

hp?script=sci_issuetoc&pid=

1983-

211720170001&lng=pt&nr

m=iso 

Espaço interativo de argumentação 

colaborativa: condições criadas 
pelo professor para promover 

argumentação em aulas 

investigativas.  

Argumentação.  
Ensino por investigação. Interações 

discursivas. 

FERRAZ e 
SASSERON, 2017 

2017 19 
Sem 

número 

http://www.scielo.br/scielo.p

hp?script=sci_issuetoc&pid=

1983-
211720170001&lng=pt&nr

m=iso 

Jogos tipo “bean bag” em aulas de 

evolução.  

Jogos Didáticos.  

Ensino de Evolução.  

Genética de Populações. 

FERREIRA e SILVA, 

2017 

2018 20 
Sem 

número 

http://www.scielo.br/scielo.p

hp?script=sci_issuetoc&pid=

1983-

211720180001&lng=pt&nr

m=iso 

O processo de reflexão orientada na 

formação inicial de um licenciando 

de química visando o ensino por 
investigação e a promoção da 

alfabetização científica. 

 Prática docente.  

Processo reflexivo.  
Atuação pedagógica. 

SUART e 
MARCONDES, 2018 

REVISTA 
BRASILEIRA DE 

ENSINO DE FÍSICA 

  

  
  

  

2010 32 2 

http://www.scielo.br/scielo.p

hp?script=sci_issuetoc&pid=

1806-

111720100002&lng=pt&nr

m=iso 

Efectos sobre la capacidad de 

resolución de problemas de “lápiz 

y papel"de una ensenanza-

aprendizaje de la física con una 

estructura problematizada. 

Modelo de ensenanza-aprendizaje 

problematizada de la física.  

Resolución de problemas de física 
de lápiz y papel.  

Modelo ensenanza de las ciencias 

como investigación dirigida. 

BECERRA-LABRA, 

GRAS-MARTÍ e 

MARTÍNEZ-
TORREGROSA, 

2010 

2012 34 3 

http://www.scielo.br/scielo.p
hp?script=sci_issuetoc&pid=

1806-

111720120003&lng=pt&nr

m=iso 

Muitos alunos do ensino médio não 

querem estudar física: experiências 

de aprendizagem ativa podem 
mudar esta atitude negativa!.  

Aprendizagem ativa de física. 

Prever-observar-explicar. Observar-

explicar-prever-observar.  

Física enquanto carreira 
profissional.  

Sexo e aprendizagem de física. 

MARUŠIĆ e 

SLIŠKO, 2012 
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Revista Ano Volume Número Sites Título do artigo Palavras-chave Referências 

  

  REVISTA 

BRASILEIRA DE 

ENSINO DE FÍSICA 

(Continuação) 

  
  

2015 37 3 

http://www.scielo.br/scielo.p
hp?script=sci_issuetoc&pid=

1806-

111720150003&lng=pt&nr

m=iso 

Uma metodologia de aprendizagem 

ativa para o ensino de mecânica em 

educação de jovens e adultos.  

Educação de jovens e adultos. 

Metodologia POE.  

Concepções alternativas. 

SANTOS e SASAKI, 

2015 

2017 39 2 

http://www.scielo.br/scielo.p
hp?script=sci_issuetoc&pid=

1806-

111720170002&lng=pt&nr

m=iso 

Uma associação do método Peer 

Instruction com circuitos elétricos 

em contextos de aprendizagem 
ativa. 

Peer Instruction.  

Circuitos elétricos.  

Plickers.  

Ganho de Hake.  
Aprendizagem ativa. 

ARAUJO, SILVA, 

JESUS e OLIVEIRA, 

2017 

2017 39 2 

http://www.scielo.br/scielo.p
hp?script=sci_issuetoc&pid=

1806-

111720170002&lng=pt&nr

m=iso 

Avaliação de uma metodologia de 

aprendizagem ativa em óptica 

geométrica através da investigação 

das reações dos alunos.  

Aprendizagem ativa.  

Conflito cognitivo.  

Analogias.  

Espelhos esféricos. 

SASAKI e JESUS, 

2017 

2017 39 3 

http://www.scielo.br/scielo.p

hp?script=sci_issuetoc&pid=

1806-

111720170003&lng=pt&nr

m=iso 

Uma revisão da literatura acerca da 

implementação da metodologia 

interativa de ensino Peer 
Instruction (1991 a 2015). 

Revisão da literatura.  

Peer Instruction.  

Metodologias interativas de ensino. 

MÜLLER, ARAUJO, 

VEIT e SCHELL, 

2017 

2017 39 4 

http://www.scielo.br/scielo.p

hp?script=sci_issuetoc&pid=

1806-

111720170004&lng=pt&nr

m=iso 

Implementação de um aplicativo 

para smartphones como sistema de 
votação em aulas de Física 

com Peer Instruction. 

Ensino de Física.  

Peer Instruction.  
Aplicativo.  

Sistema de votação. 

KIELT, SILVA e 
MIQUELIN, 2017 

2017 39 4 

http://www.scielo.br/scielo.p

hp?script=sci_issuetoc&pid=

1806-

111720170004&lng=pt&nr

m=iso 

A problem regarding buoyancy of 
simple figures suitable for Problem-

Based Learning. 

Archimedes' principle.  
Problem-Based Learning. 

SANTANDER, 2017 

2018 40 1 

http://www.scielo.br/scielo.p

hp?script=sci_issuetoc&pid=

1806-

111720180001&lng=pt&nr

m=iso 

Aplicação e avaliação de uma 
metodologia de aprendizagem ativa 

(tipo ISLE) em aulas de Mecânica, 

em cursos de Engenharia.  

Aprendizagem ativa.  
Ensino de Física. 

ISLE. 

PARREIRA, 2018 

2018 40 4 

http://www.scielo.br/scielo.p

hp?script=sci_issuetoc&pid=

1806-

111720180004&lng=pt&nr

m=iso 

Atividades investigativas e o 

desenvolvimento de habilidades e 
competências: um relato de 

experiência no curso de Física da 

Universidade Federal do Pará. 

Atividades investigativas.  
Ensino de Física.  

Formação de professores. Natureza 

da ciência. 

FRAIHA, 

PASCHOAL JR, 
PEREZ; TABOSA, 

ALVES e SILVA, 

2018 
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Revista Ano Volume Número Sites Título do artigo Palavras-chave Referências 

CIÊNCIA & 
EDUCAÇÃO 

 

 

 

2008 14 3 

http://www.scielo.br/scielo.p
hp?script=sci_issuetoc&pid=

1516-

731320080003&lng=pt&nr

m=iso 

Estudos de caso como estratégia de 

ensino na formação de professores 

de física.  

Atividades de investigação. 

Ambiente virtual de aprendizagem. 

Estudos de caso. 

LINHARES e REIS, 

2008 

2010 16 1 

http://www.scielo.br/scielo.p
hp?script=sci_issuetoc&pid=

1516-

731320100001&lng=pt&nr

m=iso 

O uso de metodologias ativas no 

ensino de graduação nas ciências 

sociais e da saúde: avaliação dos 
estudantes. 

Ensino em saúde.  

Metodologias ativas de 

aprendizagem.  

Inovações pedagógicas.  
Ensino de graduação. 

GOMES, RIBEIRO, 

MONTEIRO, LEHER 

e LOUZADA, 2010 

2013 19 3 

http://www.scielo.br/scielo.p

hp?script=sci_issuetoc&pid=
1516-

731320130003&lng=pt&nr

m=iso 

El ABP y el diagrama heurístico 

como herramientas para desarrolar 

la argumentación escolar em las 

asignaturas de ciências. 

 Ensino de ciencias. 
Argumentación.  

Diagrama heurístico.  

ABP.  

Ensino de química.  
Toulmin. 

CAMPILLO e 

GUERRERO, 2013 

2016 22 2 

http://www.scielo.br/scielo.p
hp?script=sci_issuetoc&pid=

1516-

731320160002&lng=pt&nr

m=iso 

A percepção de professores e 

alunos do ensino médio sobre a 

atividade estudo de caso.  

Resolução de problemas.  

Estudo de caso.  

Ensino médio.  

Ensino de química.  

FARIA e FREITAS-

REIS, 2016 

2017 23 2 

http://www.scielo.br/scielo.p

hp?script=sci_issuetoc&pid=

1516-

731320170002&lng=pt&nr

m=iso 

Atividades de investigação na 

disciplina de Ciências e 

desenvolvimento de habilidades 
cognitivas relacionadas a funções 

executivas.   

Ensino de ciências.  

Atividades investigativas. Funções 
executivas. 

ZOMPERO, 

GONÇALVES e 
LABURÚ, 2017 

2017 23 3 

http://www.scielo.br/scielo.p

hp?script=sci_issuetoc&pid=

1516-

731320170003&lng=pt&nr

m=iso 

Atividades de investigação e a 

transferência de significados sobre 
o tema educação alimentar no 

ensino fundamental.  

Educação alimentar.  

Ensino fundamental. Transferência 
de significados.  

Atividade investigativa.  

National Research Council. 

ZOMPERO, 
FIGUEIREDO e 

GARBIM, 2017 

 

EDUCAÇÃO E 

PESQUISA 
 

 

2012 38 2 

http://www.scielo.br/scielo.p

hp?script=sci_issuetoc&pid=

1517-

970220120002&lng=pt&nr

m=iso 

Ensino por problemas: uma 

abordagem para o desenvolvimento 
do aluno.  

Ensino por problemas.  

Ensino desenvolvimental.  
Teoria históricocultural.  Didática. 

FREITAS, 2012 
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Revista Ano Volume Número Sites Título do artigo Palavras-chave Referências 

EDUCAÇÃO E 
PESQUISA 

(Continuação) 

2014 40 3 

http://www.scielo.br/scielo.p
hp?script=sci_issuetoc&pid=

1517-

970220140003&lng=pt&nr

m=iso 

Proposta didática para o curso de 

licenciatura em educação física: 

aprendizagem baseada em casos.  

Educação física.  

Aprendizagem baseada em casos.  

Ensino superior. 

METZNER, 2014 

2015 41 3 

http://www.scielo.br/scielo.p
hp?script=sci_issuetoc&pid=

1517-

970220150003&lng=pt&nr

m=iso 

A aprendizagem contextualizada: 

análise dos seus fundamentos e 

práticas pedagógicas.  

Aprendizagem contextualizada. 

Aprendizagem a partir de 

problemas. 

 Descoberta.  
Instrução explícita. 

FESTAS, 2015 

EDUCAÇÃO E 
REALIDADE 

  

2010 35 1 
https://seer.ufrgs.br/educaca

oerealidade/issue/view/935/s

howToc 

Ensino de Ciências com 
Tecnologias: um caminho 

metodológico no PROEJA.  

Aprendizagem Baseada em Caso.  

Ambiente de aprendizagem. 

REIS e LINHARES, 

2010 

2018 43 2 
https://seer.ufrgs.br/educaca

oerealidade/issue/view/3443/

showToc 

Estetização Pedagógica, 
Aprendizagens Ativas e Práticas 

Curriculares no Brasil.  

Práticas Curriculares. 
Conhecimento Escolar.  

Ensino Médio.  

Brasil. 

SILVA, 2018 

CADERNOS DE 

PESQUISA (FCC) 
2015 45 156 

http://publicacoes.fcc.org.br/

ojs/index.php/cp/issue/view/
290/showToc 

Aprendizaje basado en problemas 

en la formación de psicólogos.  

Formação Profissional. Psicólogos.  

Resolução de Problemas. 

Aprendizagem. 

HERRERA e 

OPAZO, 2015 

CALIDOSCÓPIO  2016 14 3 
http://revistas.unisinos.br/ind

ex.php/calidoscopio/issue/vi

ew/586 

Objetos digitais para a 
aprendizagem da leitura: uma 

metodologia ativa de ensino.  

Compreensão leitora.  
Objetos digitais de aprendizagem.  

Metacognição. 

MARTINS, 
FORNECK, DIESEL, 

BUBLITZ, 2016 

EDUCAÇÃO EM 

REVISTA (Unesp-

Marília) 

2016 17 
Edição 

Especial 

http://revistas.marilia.unesp.

br/index.php/educacaoemrev
ista/issue/view/368 

Formação continuada e o uso de 
metodologias ativas de 

aprendizagem: as contribuições do 

Pacto Nacional pela Alfabetização 

na Idade Certa para a atuação de 
orientadores de estudo.  

Pacto Nacional pela Alfabetização 
na Idade Certa. Metodologias ativas 

de aprendizagem.  

Educação continuada de 

professores.  
Práticas de educação continuada. 

KLEIN, GALINDO, 

FIDELIS, PASSOS, 

2016 

EDUCAÇÃO EM 

REVISTA (UFMG) 
2011 27 3 

http://www.scielo.br/scielo.p

hp?script=sci_issuetoc&pid=

0102-

469820110003&lng=pt&nr

m=iso 

Metodologia Problematizadora e 

suas implicações para a atuação 
docente: relato de experiência.  

Educação Superior.  

Metodologia de Ensino. Educação 
em Saúde. 

CORRÊA, SANTOS, 

SOUZA, CLAPIS, 
2011 
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Revista Ano Volume Número Sites Título do artigo Palavras-chave Referências 

EDUCAR EM 
REVISTA  

2014 s/v 

Número 

especial 

4 

http://www.scielo.br/scielo.p

hp?script=sci_issuetoc&pid=

0104-

406020140008&lng=pt&nr

m=iso 

Blended learning e as mudanças no 

ensino superior: a proposta da sala 

de aula invertida.  

Sala de aula invertida. 

Aprendizagem ativa. Aprendizagem 
híbrida. Tecnologias educacionais. 

Inovação pedagógica. 

VALENTE, 2014a 

ENSAIO – 
AVALIAÇÃO E 

POLÍTICAS 

PÚBLICAS EM 

EDUCAÇÃO 

2014 22 83 

http://www.scielo.br/scielo.p

hp?script=sci_issuetoc&pid=
0104-

403620140002&lng=pt&nr

m=iso 

Aprendizagem Baseada em 
Problemas: 

um método de ensino-

aprendizagem 

e suas práticas educativas. 

Avaliação.  

Ensino superior.  

ABP. 

BOROCHOVICIUS e 

TORTELLA, 2014 

LAPLAGE EM 

REVISTA 
2018 4 3 

http://www.laplageemrevista

.ufscar.br/index.php/lpg/issu

e/view/22/showToc 

Metodologias de ensino para a 

formação de engenheiros no ensino 
superior: uma revisão sistemática. 

Metodologia de Ensino.  

Ensino Superior.  
Formação de Engenheiros. 

PEREIRA e DOS 

SANTOS JUNIOR, 
2018 

REVISTA 

BRASILEIRA DE 

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL 

2015 21 1 

http://www.scielo.br/scielo.p

hp?script=sci_issuetoc&pid=
1413-

653820150001&lng=pt&nr

m=iso 

Aprendizaje Basado en Juegos 
Digitales en Niños con TDAH: un 

Estudio de Caso en la Enseñanza 

de Estadística para Estudiantes de 
Cuarto Grado en Colombia. 

Educación Especial.  

Aprendizaje basado en juegos 
digitales.  

TDAH.  

Enseñanza de la estadística. 
Tabulación y graficación de 

frecuencias. 

MORENO e 

VALDERRAMA, 

2015 

Fonte: Elaboração das autoras. 
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Apresentamos no Quadro 4.3 as MA mencionadas nos artigos, sendo algumas 

selecionadas nas buscas por meio da palavra-chave metodologias ativas e não pelo nome 

específico. Dentre estas, encontramos: Previsão-Observação-Explicação (POE) (02); Objetos 

Digitais de Aprendizagem (01); Pensar, Agrupar e Compartilhar - Think-Pair-Share (01); Ler, 

Apresentar, Questionar (LAQ) e Experimentação, Discussão (ED) (01); Ensino Baseado em 

Pesquisas (01) e Investigative Science Learning Environment (ISLE) (01). Outras MA 

previamente elencadas no grupo de palavras-chave por seus nomes específicos, mas que não 

foram relatadas incluem: Sala de Aula Compartilhada; Sala de Aula sem Paredes; 

Aprendizagem Baseada em Projetos e por Times; Aprendizagem Personalizada; Rotação por 

Estações; Ensino sob Medida e Ensino por Disciplinas. As MA que mais se destacam são o 

Ensino por Problemas (ABP e MP) e o Ensino por Investigação e creditamos maior 

frequência dessas estratégias por serem MA associadas aos processos de argumentação e 

Alfabetização Científica. De acordo com Trivelato e Tonidandel (2015), a argumentação 

estimula a aprendizagem de conceitos científicos e aumenta o envolvimento dos estudantes. 

Para Motokane (2015), o Ensino por Investigação incentiva a argumentação, sendo esse 

processo fundamental para o entendimento de como o estudante se apropria do conhecimento 

científico, contribuindo para o processo de Alfabetização Científica, em que o estudante passa 

a perceber o mundo na perspectiva da ciência. 

 

Quadro 4.3 Metodologias ativas nos artigos selecionados. 

METODOLOGIAS ATIVAS 

NÚMERO 

DE 

ARTIGOS 

REFERÊNCIAS 

Ensino por Investigação  

 
11 

BRITO e FIREMAN, 2016; FERRAZ e 

SASSERON, 2017; FRAIHA et al., 2018; 

MIRANDA et al., 2015; MOTOKANE, 2015; 

SASSERON, 2015; SUART e MARCONDES, 

2018; TRIVELATO e TONIDANDEL, 2015; 

ZOMPERO, FIGUEIREDO e GARBIM, 2017; 

ZOMPERO, GONÇALVES e LABURÚ, 2017; 

ZOMPERO e LABURÚ, 2011 

Ensino por Problemas: 

Aprendizagem Baseada em 

Problemas (ABP); Metodologia 

da Problematização (MP) 

10 

BECERRA-LABRA et al., 2010; 

BOROCHOVICIUS e TORTELLA, 2014; 

CAMPILLO e GUERRERO, 2013; CORRÊA et 

al., 2011; FREITAS, 2012; GOMES et al., 2010; 

HERRERA e OPAZO, 2015; KLEIN et al. 2016; 

MORGADO et al., 2016; SANTANDER, 2017 

 

Estudo de Casos 04 

FARIA e FREITAS-REIS, 2016; LINHARES e 

REIS, 2008; METZNER, 2014; REIS e 

LINHARES, 2010 
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METODOLOGIAS ATIVAS 

NÚMERO 

DE 

ARTIGOS 

REFERÊNCIAS 

Peer Instruction (IpC) 03 
ARAUJO et al., 2017; KIELT et al., 2017, 

MÜLLER et al., 2017 

Previsão-Observação-Explicação 

(POE) 
02 

SANTOS e SASAKI, 2015; SASAKI e JESUS, 

2017 

Aprendizagem Baseada em 

Jogos 
02 

FERREIRA e SILVA, 2017; MORENO e 

VALDERRAMA, 2015 

Peer Instruction;  

Pensar, Agrupar e Compartilhar 

(Think-Pair-Share);  

Aprendizagem Baseada em 

Equipe (TBL) 

01 SILVA, 2018 

Sala de Aula Invertida 01 VALENTE, 2014 a 

Aprendizagem Contextualizada 01 FESTAS, 2015 

Ensino Baseado em Pesquisas 01 PEREIRA e DOS SANTOS JUNIOR, 2018 

Ler, Apresentar, Questionar 

(LAQ) e Experimentação, 

Discussão (ED) 

01 MARUŠIĆ e SLIŠKO, 2012 

Investigative Science Learning 

Environment (ISLE) 
01 PARREIRA, 2018 

Objetos Digitais de 

Aprendizagem 
01 MARTINS et al., 2016 

Fonte: Elaboração das autoras. 

 

O Quadro 4.4 apresenta o número de artigos selecionados por nível de ensino. Os 

níveis de ensino mais utilizados pelos autores para aplicação das MA compreendem o Ensino 

Superior (14) e, logo após, o Ensino Médio (11). No Ensino Fundamental foram encontrados 

seis artigos. A maior quantidade de publicações no nível Superior pode ser explicada, segundo 

Müller et al. (2017), pela presença de grupos de pesquisa nas instituições de nível Superior, o 

que favorece o desenvolvimento de trabalhos nesse ambiente. Além disso, segundo os autores, 

o nível Superior e o nível Médio de ensino enfrentam diversas dificuldades quanto à 

aprendizagem e motivação dos estudantes, o que favorece o desenvolvimento de pesquisas em 

busca de novas metodologias de ensino e suas vantagens para os processos de ensino e 

aprendizagem. Por outro lado, percebe-se uma carência de pesquisas no Ensino Fundamental 

no que tange às MA no ensino de Ciências. Neste trabalho, foram identificados seis artigos 

relacionados a esse nível de ensino (BRITO e FIREMAN, 2016; FERRAZ e SASSERON, 
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2017; MARTINS et al., 2016; MORENO e VALDERRAMA, 2015; MORGADO et al., 

2016; ZOMPERO, FIGUEIREDO e GARBIM, 2017). Uma possível justificativa para este 

fato pode ser o recorte Qualis A1 realizado nesta pesquisa, uma vez que ele pode ter retirado a 

possibilidade de surgimento de reflexões e experiências das MA no Ensino Fundamental. 

Outra justificativa pode estar relacionada à presença de pesquisadores no Ensino Superior, o 

que favorece o desenvolvimento de pesquisas que não contemplam o nível Fundamental, 

conforme mencionamos inicialmente. 

 

Quadro 4.4 Artigos com as palavras-chave por nível de ensino. 

NÍVEL DE 

ENSINO 

NÚMERO DE 

ARTIGOS 
REFERÊNCIAS 

Ensino Superior 14 

BECERRA-LABRA et al., 2010; BOROCHOVICIUS e 

TORTELLA, 2014; CAMPILLO e GUERRERO, 2013; 

CORRÊA et al., 2011; FERREIRA e SILVA, 2017; 

FRAIHA et al., 2018; GOMES et al., 2010; HERRERA e 

OPAZO, 2015; LINHARES e REIS, 2008; METZNER, 

2014; PARREIRA, 2018; PEREIRA e DOS SANTOS 

JUNIOR, 2018; SANTANDER, 2017; VALENTE, 2014 

Ensino Médio 11 

ARAUJO et al., 2017; FARIA e FREITAS-REIS, 2016; 

KIELT et al., 2017; MARUŠIĆ e SLIŠKO, 2012; 

MIRANDA et al., 2015; REIS e LINHARES, 2010; 

SANTOS e SASAKI, 2015; SASAKI e JESUS, 2017; 

SILVA, 2018; SUART e MARCONDES, 2018; 

ZOMPERO, GONÇALVES e LABURÚ, 2017 

Nível não 

especificado 

e/ou Revisões 

de Literatura 

07 

ZOMPERO e LABURÚ, 2011; FREITAS, 2012; FESTAS, 

2015; MOTOKANE, 2015; SASSERON, 2015; 

TRIVELATO e TONIDANDEL, 2015; MÜLLER et al., 

2017 

Ensino 

Fundamental I 
03 

MORENO e VALDERRAMA, 2015; BRITO e 

FIREMAN, 2016; FERRAZ e SASSERON, 2017 

Ensino 

Fundamental II 
03 

MORGADO et al., 2016; ZOMPERO, FIGUEIREDO e 

GARBIM, 2017; MARTINS et al., 2016 

Formação 

continuada de 

professores 

01 KLEIN et al. 2016 

Fonte: Elaboração das autoras. 
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Quanto à maior frequência de publicações nos anos de 2015 a 2018, de acordo com a 

Figura 4.1, observamos que os periódicos com mais publicações relacionadas às MA são a 

Revista Brasileira de Ensino de Física e a Revista Ensaio: Pesquisa em Educação em 

Ciências, ambas totalizando 17 artigos, dentre os 27 publicados entre 2015 e 2018. O escopo 

da Revista Ensaio: Pesquisa em Educação em Ciências, segundo o Apêndice B, inclui 

interesse voltado para publicação de relatos de pesquisa, revisões críticas de literatura e 

discussões de temas relacionados à educação em Ciências da Natureza em todos os níveis de 

ensino. Assim, as nove publicações em destaque podem ser devido ao escopo da revista e ao 

ano de 2015, onde três artigos foram publicados em edição temática sobre Argumentação e 

Ensino de Ciências. A Revista Brasileira de Ensino de Física apresenta oito publicações entre 

2015 e 2018, e tem destaque no ano de 2017 com cinco artigos, cujo escopo, segundo o 

Apêndice B, inclui objetivos voltados para atingir um público de pesquisadores, alunos de 

pós-graduação, professores de Física em todos os níveis e a comunidade que atua na pesquisa 

e desenvolvimento de metodologias e materiais para o ensino de Física. Dessa forma, o 

aumento de publicações em 2017 no ensino de Física na revista, pode ser justificado pelo 

maior número de trabalhos sobre MA, como Peer Instruction e metodologia POE, que estão 

relacionadas ao ensino de Física e ao interesse da revista nesses temas. 

 

Figura 4.1 Gráfico com número de publicações sobre MA por ano. Fonte: Elaboração das autoras. 

 

Os dados para a elaboração das redes foram obtidos a partir dos 39 artigos 

selecionados nas buscas nas revistas Qualis A1 da área de Ensino, sendo quatro redes geradas: 

rede de instituições, às quais estão vinculados os autores dos artigos; rede de autores, de 

palavras-chave e de referências bibliográficas dos artigos.  
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Antes da geração das redes no software NodeXL Basic os termos foram agrupados no 

Excel a partir de combinações em pares não ordenados, conforme descrito na metodologia. A 

Tabela 4.2 apresenta o número total de termos e de pares gerados e, como as tabelas com os 

pares não ordenados são extensas e ficaria inviável disponibilizá-las por meio dos apêndices 

neste trabalho, os dados foram anexados em mídia eletrônica DVD-R e por meio do Google 

Drive no link <https://drive.google.com/open?id=1WX_8SRqTVO9m_j62NKc-

tZO2DF2Bsxl4>. 

 

Tabela 4.2 Total de termos e pares não ordenados gerados. 

Dados para geração das redes Total 
Planilha 
(DVD-R ou 

Google Drive) 

Total de pares não 

ordenados 

Planilha 
(DVD-R ou 

Google Drive) 

Palavras-chave 139 1 193 4 

Instituições de vínculo dos autores 111 2 79 5 

Autores 94 2 115 6 

Referências bibliográficas 2408 3 119.490 7 

Fonte: Elaboração das autoras. 

 

Após a inclusão dos pares no software com a geração das redes e os cálculos de 

medidas de centralidade pelo NodeXL Basic, os dados foram organizados em figuras e tabelas. 

Devido à grande quantidade de vértices gerados, foram considerados os maiores valores das 

medidas de centralidade para a análise, sendo que para cada rede o número de vértices foi 

determinado de acordo com a relevância da posição dos termos a serem discutidos. Os 

vértices em cada rede correspondem às palavras-chave, aos autores, às instituições de vínculo 

dos autores e às referências bibliográficas dos artigos e as arestas correspondem aos arcos, 

que representam as relações entre os elementos.  

 

4.1 ANÁLISE DA REDE DE PALAVRAS-CHAVE 

Para elaboração das redes de palavras-chave dos artigos, utilizamos termos únicos para 

representar MA relatadas pelos autores com nomenclaturas diferentes. Os termos atividades 

de investigação, atividade investigativa e atividades investigativas foram substituídos por 

Ensino por Investigação. Os termos ABP, resolução de problemas, Aprendizagem Baseada na 

Resolução de Problemas, Aprendizagem a partir de Problemas e Metodologia da 

Problematização foram substituídos por Ensino por Problemas. Os termos Estudo de Caso, 

Aprendizagem Baseada em Casos e Aprendizagem Baseada em Caso foram substituídos por 



 
 

55 
 

Estudo de Casos. E por fim, o termo inovação pedagógica foi substituído por inovações 

pedagógicas. 

A rede das 139 palavras-chave dos artigos selecionados é representada na Figura 4.2 e 

os cálculos das medidas de centralidade são representados na Tabela 4.3.  

 

 

Figura 4.2 Rede de palavras-chave. Destaques nas centralidades de grau em azul, nas centralidades de 

intermediação em laranja e nas centralidades de grau e intermediação em vermelho. Fonte: Elaboração das 

autoras. 

 

Tabela 4.3 Medidas de centralidade das palavras-chave.  

Centralidade de grau Centralidade de intermediação 

Palavra-chave Posição Valor Palavra-chave Posição Valor 

Ensino por Problemas 1 23 Ensino por Investigação 1 1408,333 

Ensino por Investigação 2 17 Ensino de Física 2 1121,500 

Aprendizagem ativa 3 13 Ensino por Problemas 3 880,967 

Ensino de Ciências 4 10 Aprendizagem ativa 4 862,000 

Argumentação 5 9 Estudo de Casos 5 577,817 

Peer Instruction 6 9 Inovações pedagógicas 6 390,000 

Estudo de Casos 7 8 Ensino Superior 7 285,200 

Fonte: Elaboração das autoras. 
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Ensino por Investigação e Ensino por Problemas (ABP e MP) são palavras-chave com 

maiores valores quanto à centralidade de grau, o que indica que ocupam posições de destaque 

quanto à saída das arestas e ligações com outras palavras-chave. Esses termos também são as 

MA mais frequentes nas publicações, de acordo com o Quadro 4.3. Conforme já discutido, 

essas metodologias se destacam por serem estratégias voltadas para o desenvolvimento de 

habilidades de resolução de problemas e estarem vinculadas aos processos de argumentação e 

de Alfabetização Científica.   

Os termos argumentação e aprendizagem ativa também exercem considerável 

centralidade de grau na rede, o que significa que são frequentes nas palavras-chave dos 

artigos. De acordo com VALENTE (2018), a aprendizagem ativa está relacionada ao 

engajamento do estudante em atividades, como protagonistas de sua aprendizagem. Já o 

processo de argumentação pode levar à apropriação do conhecimento científico, 

possibilitando ao estudante a percepção dos fenômenos a partir de entendimentos científicos 

(MOTOKANE, 2015). Portanto, os termos representam processos fundamentais no 

desenvolvimento de MA, e a utilização das palavras-chave nos artigos demonstra que os 

autores estão atentos à importância da participação e do envolvimento dos estudantes nos 

processos de ensino e aprendizagem. O ensino de Ciências aparece em quarta posição na 

centralidade de grau estabelecendo ligações com outros termos como ensino de Química, 

Ensino por Problemas, Ensino por Investigação, Alfabetização Científica, dentre outros, como 

podemos observar na Figura 4.2. 

Quanto à centralidade de intermediação, os termos Ensino por Investigação, Estudo de 

Casos e Ensino por Problemas são palavras-chave que estão entre as cinco primeiras posições 

com vértices de maiores valores. Isso demonstra a importância dessas MA como estratégias 

que ocupam um papel central no fluxo de informações dentre as palavras-chave dos artigos. 

Outros termos que também atuam como ponte, facilitando a troca de informações na rede 

incluem ensino de Física, aprendizagem ativa, Peer Instruction e inovações pedagógicas. 

Acreditamos que o termo inovações pedagógicas esteja relacionado à introdução de MA como 

novas possibilidades para o ensino. 

O Peer Instruction se destaca quanto ao fluxo de informações e na centralidade de 

grau relacionando-se ao ensino de Física e à aprendizagem ativa. As quatro publicações 

selecionadas sobre a estratégia incluem dois artigos que relatam experiências no ensino de 

Física (ARAUJO et al., 2017; KIELT et al., 2017) e duas revisões de literatura (MÜLLER et 

al. 2017; SILVA, 2018). O Peer Instruction foi desenvolvido inicialmente para ampliar 
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possibilidades de aprendizagem conceitual para estudantes de graduação em Física (MAZUR, 

2015). Nesse sentido, acreditamos que a estratégia esteja relacionada à disciplina por ter se 

originado neste campo do conhecimento, apesar de encontrarmos relatos de utilização do 

método também em outras áreas como nas Ciências Médicas (MÜLLER et al. 2017) e no 

ensino da Matemática (MOURA, 2017; PAIVA, 2016). Além disso, acreditamos que o Peer 

Instruction esteja relacionado ao termo aprendizagem ativa por se tratar de uma abordagem 

que, segundo Mazur (2015), está pautada na interação entre os pares para a resolução de 

questões, colocando o estudante no centro do processo de aprendizagem, o que favorece a 

aprendizagem ativa durante as aulas.  

O ensino de Física também se destaca nas centralidades pela frequência de MA 

associadas à disciplina nos artigos, como as metodologias Previsão-Observação-Explicação 

(POE) (SANTOS e SASAKI, 2015; SASAKI e JESUS, 2017); Investigative Science Learning 

Environment (ISLE) (PARREIRA, 2018); Ler, Apresentar, Questionar (LAQ); e 

Experimentação, Discussão (ED) (MARUŠIĆ e SLIŠKO, 2012). Algumas destas MA se 

originaram no ensino de Física, como o Peer Instruction, a ISLE, desenvolvida por Eugenia 

Etkina em 2014 para a aprendizagem ativa de conceitos de Física a partir de experimentos e a 

POE, criada inicialmente como proposta de avaliação, porém, associada ao ensino de Física 

em diversos estudos (PARREIRA, 2018). 

Quanto ao uso das palavras-chave também é importante refletirmos se os autores 

reconhecem a importância dessas palavras que serão utilizadas pelos leitores para a 

localização de informações relacionadas aos termos. Para Hartley e Kostoff (2003), as 

palavras-chave, juntamente com o resumo e o título, descrevem o conteúdo de um artigo e em 

bancos de dados devem auxiliar os leitores na seleção de informações. Ainda segundo os 

autores, na elaboração de palavras-chave é necessário considerar, dentre outros fatores, a 

importância dos termos para a seleção de trabalhos relevantes pelos leitores, a importância de 

disponibilizar palavras adequadas que possibilitem a localização de informações semelhantes 

nos buscadores, além de facilitar o agrupamento por indexadores. A Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (2003, p.1), quanto à redação e apresentação de resumos, estabelece o termo 

palavra-chave como “palavra representativa do conteúdo do documento, escolhida, 

preferencialmente, em vocabulário controlado”. Apesar da ABNT não esclarecer o termo 

“vocabulário controlado”, fica claro que a palavra-chave deve representar o conteúdo do 

texto.  
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Diante dessas reflexões, na Figura 4.2 observamos que a palavra-chave metodologia 

POE, embora não ocupe as primeiras posições nas medidas de centralidade, apresenta 

destaque por interligar dois grupos de palavras-chave. A metodologia POE ocorre devido à 

presença do termo nas palavras-chave dos artigos de Marušić e Sliško (2012) e Santos e 

Sasaki (2015).  Marušić e Sliško (2012), conforme apresentado pelos autores no resumo do 

artigo, avaliam a eficiência dos métodos de aprendizagem ativa LAQ e ED e trazem dentre as 

palavras-chave, o termo “prever-observar-explicar”, relacionando-o ao longo do texto com a 

metodologia POE. No trabalho, os autores utilizam os dois métodos citados, porém, a 

metodologia POE é utilizada como tarefa durante as atividades e não como metodologia. 

Portanto, os autores dão ênfase à POE nas palavras-chave, mas não a utilizam ao longo do 

trabalho. Já no trabalho desenvolvido por Sasaki e Jesus (2017), POE é o tema do trabalho, 

porém, não aparece nas palavras-chave, nem no resumo ou no título. Dessa forma, na 

tentativa de localizar o termo metodologia POE, um pesquisador teria dificuldade em 

selecionar o trabalho desenvolvido por Sasaki e Jesus (2017), fato que exemplifica a 

importância da escolha adequada das palavras-chave que representam o trabalho para leitores 

interessados no tema. 

 

4.2 ANÁLISE DA REDE DE INSTITUIÇÕES 

A rede com as 111 instituições é representada na Figura 4.3 e compreende as 

instituições de vínculo dos autores dos 39 artigos selecionados. A Tabela 4.4 apresenta os 

cálculos das medidas de centralidade. Consideramos como instituição de vínculo todas as 

instituições citadas pelos autores nas publicações, compreendendo as que configuram vínculo 

profissional, de grupos de pesquisa e/ou formação em programas de graduação e pós-

graduação. Cada periódico determina suas regras para disponibilização das informações dos 

autores nos artigos e não há um padrão a ser seguido por todas as revistas. Dessa forma, as 

informações fornecidas nos artigos pelos autores sobre formação acadêmica, grupos de 

pesquisa e atuação profissional foram utilizadas e, quando ausentes, recorremos à Plataforma 

Lattes e ao Diretório de Grupos de Pesquisa na Plataforma Lattes do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).  
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Figura 4.3 Rede de instituições. Destaques na centralidade de grau em azul, na centralidade de intermediação em 

laranja e nas centralidades de grau e intermediação em vermelho.  Fonte: Elaboração das autoras. 

 

Tabela 4.4 Medidas de centralidade das instituições.  

Centralidade de grau Centralidade de intermediação 

Instituições Posição Valor Instituições Posição Valor 

USP 1 11 USP 1 73,000 

UFRJ 2 7 CEFET 2 38,000 

CEFET 3 6 UFRJ 3 14,000 

UFRGS 4 6 IFRJ 4 14,000 

Fonte: Elaboração das autoras. 

 

Na rede de instituições, dentre as que apresentam maiores graus de centralidade, tanto 

de grau quanto de intermediação, de acordo com a Tabela 4.4, estão a Universidade de São 

Paulo (USP), a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e o Centro Federal de 

Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca e de Campos (CEFET), o que indica que os 

autores vinculados a essas instituições se relacionam com autores de outras instituições e 

atuam como intermediadores, compartilhando informações e estabelecendo diálogos quanto 

às MA.  

A USP é citada como vínculo dos autores em nove artigos (CORRÊA, SANTOS, 

SOUZA e CLAPIS, 2011; FERRAZ e SASSERON, 2017; MIRANDA, SUAR e 
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MARCONDES, 2015; MOTOKANE, 2015; REIS e LINHARES, 2010; SASSERON, 2015; 

SUART e MARCONDES, 2018; TRIVELATO e TONIDANDEL, 2015 e ZOMPERO e 

LABURÚ, 2011). Dez autores relatam vínculo profissional, dez autores relatam vínculo de 

formação e cinco autores relatam vínculo de grupos de pesquisa. Dentre os grupos de 

pesquisa, em dois artigos está presente o Laboratório de Pesquisa em Ensino de Física da 

Faculdade de Educação da USP (LaPEF), em um artigo está presente o Grupo de Estudo e 

Pesquisa em Ensino de Biologia (GEPEB) e o Grupo de Pesquisa em Educação Química 

(GEPEQ) está relacionado a duas autoras. Dessa forma, a USP se encontra em primeira 

posição quanto à centralidade de grau e de intermediação devido ao número de vínculos de 

formação, profissional e de grupos de pesquisa apresentados pelos autores nas áreas de ensino 

e educação em Ciências. 

Outras instituições em destaque na Tabela 4.4 são CEFET, UFRJ e Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ). O CEFET está presente em quatro 

artigos (LINHARES e REIS, 2008; REIS e LINHARES, 2010; SANTOS e SASAKI, 2015 e 

SASAKI e JESUS, 2017) e todos os vínculos mencionados se referem a professores que 

atuam na instituição. O grupo de pesquisa Novas Abordagens em Tecnologia e Educação do 

CEFET atua em linhas de pesquisa que buscam investigar as relações entre Tecnologia e 

Educação em ambientes educacionais diversificados. Dessa forma, o Grupo contribui para o 

fluxo de informações sobre MA com o IFRJ, a Universidade Estadual do Norte Fluminense 

Darcy Ribeiro (UENF), o Colégio Estadual Dom Walmor da Secretaria de Estado de 

Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC-RJ), a UFRJ e o Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Mato Grosso (IFMT). 

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) também se destaca pela 

centralidade de grau em dois artigos (MÜLLER, ARAUJO, VEIT e SCHELL, 2017; 

MORENO e VALDERRAMA, 2015). Dois autores vinculados à instituição fazem parte do 

Grupo de Pesquisa em Ensino de Física da UFRGS. A instituição estabelece a ligação de dois 

grupos e permite o fluxo de informações não somente com o IFSul, mas também com 

instituições de outros países como a Universidade do Texas, a Universidad Nacional de 

Colombia e o Colegio Santa Bertilla Boscardín. 

Dentre os destaques na rede, notamos a ausência da Universidade Federal de São 

Carlos com o Grupo de Pesquisas em Ensino de Química (GPEQSC), que atua na difusão do 

método Estudo de Casos há duas décadas. Na Figura 4.3, observamos que muitas instituições 

encontram-se isoladas, ou atuando em duplas, não estabelecendo diálogos com grupos de 
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outras instituições. Observamos ainda dentre os destaques a predominância de instituições nas 

regiões Sul e Sudeste do Brasil, fato que pode ser justificado pela maior concentração de 

Programas de Pós-Graduação na área de Ensino nestas regiões. Concluindo a análise da rede, 

podemos inferir que a presença de grupos de pesquisa pode contribuir para o fluxo de 

informações. Além disso, destacamos a importância da ampliação de parcerias e do 

desenvolvimento de trabalhos entre pesquisadores de diferentes instituições, estados e países 

para a evolução do tema em estudo.  

 

4.3 ANÁLISE DA REDE DE AUTORES 

A rede com 94 autores está representada na Figura 4.4 e permite a visualização de sub-

redes que apresentam as relações entre os autores, que escrevem em conjunto ou 

individualmente nos artigos selecionados. As duplas ou grupos podem estar interligados por 

mais de um artigo, como na sub-rede de Zompero, Figueiredo e Garbim (2017), Zompero, 

Gonçalves e Laburú (2017) e Zompero e Laburú (2011). Algumas sub-redes mais relevantes 

estão em destaque na Figura 4.4 com os nomes dos pesquisadores referenciados e são 

analisadas separadamente mais adiante.  A Tabela 4.5 apresenta as medidas de centralidade. 

Como a aproximação numérica está restrita a três dígitos após a vírgula, alguns valores na 

centralidade de intermediação foram aproximados de zero no cálculo das medidas.  

 

 

Figura 4.4 Rede de autores. Fonte: Elaboração das autoras. 
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Tabela 4.5 Medidas de centralidade dos autores.  

Centralidade de grau Centralidade de intermediação 

Autores Posição Valor Autores Posição Valor 

Simone Fraiha 1 5,000 Vitor Luiz Bastos de Jesus 1 6,000 

Waldomiro Paschoal Jr 2 5,000 Andréia de Freitas Zompero 2 4,000 

Silvana Perez 3 5,000 Daniel Guilherme Gomes Sasaki 3 4,000 

Clara E. S. Tabosa 4 5,000 Simone Fraiha 4 0,000 

João Paulo da Silva Alves 5 5,000 Waldomiro Paschoal Jr 5 0,000 

Charles Rocha Silva 6 5,000 Silvana Perez 6 0,000 

Maria Paula Cerqueira Gomes 7 4,000 Clara E. S. Tabosa 7 0,000 

Fonte: Elaboração das autoras. 

 

Na Figura 4.4, as sub-redes Fraiha et al. (2018); Gomes et al. (2010); Morgado et al. 

(2016) e Müller et al. (2017), compreendem quatro artigos. Na sub-rede 1 de Fraiha, Paschoal 

Jr, Perez, Tabosa, Alves e Silva (2018), seis autores estão vinculados à UFPA e não 

estabelecem diálogos com outros grupos, apesar de apresentarem posições de destaque quanto 

à centralidade de grau, na Tabela 4.5, devido ao número de vértices conectados por arestas, 

pela quantidade de autores na sub-rede.  

Na sub-rede 3 de Morgado, Leite, Dourado, Fernandes e Silva (2016), quatro autores 

pertencem à Universidade do Minho (UM), e um autor pertence à Universidade do Porto 

(UP), ambas instituições de Portugal. Na sub-rede 2 de Gomes, Ribeiro, Monteiro, Leher e 

Louzada (2010), quatro autores pertencem à UFRJ e uma autora à Universidade Federal do 

Espírito Santo (UFES). Nas duas sub-redes observamos o diálogo entre autores de duas 

instituições diferentes, apesar de os pesquisadores estarem vinculados em maioria a uma única 

instituição, o que indica que o fluxo de informações sobre os trabalhos desenvolvidos poderia 

ter maior amplitude se envolvesse pesquisadores de diferentes locais e instituições. 

A sub-rede 4 de Müller, Araujo, Veit e Schell (2017) é formada por autores que 

escrevem uma revisão de literatura sobre o Peer Instruction, estando os pesquisadores 

vinculados à UFRGS, ao Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Sul-Rio-

Grandense (IFSul) e à Universidade do Texas (UT). Ives Solano Araujo desenvolve pesquisas 

no ensino de Física com temas que incluem métodos interativos de ensino e tecnologias 

computacionais. Julie Schell atua como professora na Universidade do Texas. Os dois 

pesquisadores realizaram parcerias no grupo de pesquisa e ensino de Física do professor Eric 

Mazur, que desenvolveu o Peer Instruction (MAZUR, 2015). Eliane Angela Veit atua em 

temas que incluem tecnologias digitais aplicadas ao ensino de Física e, juntamente com Ives 
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Solano Araujo, integra o Grupo de Pesquisa em Ensino de Física da UFRGS. Maykon 

Gonçalves Müller desenvolve pesquisas sobre a aplicação de inovações didáticas e métodos 

interativos no ensino e está vinculado ao Grupo de Estudos Avançados e Pesquisa em Ensino 

de Ciências (GEAPEC) do IFSul. Dessa forma, o vínculo entre os pesquisadores de três 

instituições, com dois autores colaboradores e participantes do grupo de pesquisa do professor 

Eric Mazur, as linhas de pesquisa e áreas de atuação dos autores no ensino de Física 

demonstram parceria significativa na pesquisa e divulgação que envolve o Peer Instruction no 

Brasil. 

Na Figura 4.4 a sub-rede 5 dos autores Ferraz e Sasseron (2017) e Sasseron (2015) 

apresenta dois vértices com destaque para Sasseron (2015), que escreve um artigo 

individualmente. Os autores estão vinculados à USP e escrevem sobre Ensino por 

Investigação nos dois artigos. A sub-rede não se destaca pela comunicação com autores de 

outras instituições, porém, é preciso considerar que o artigo de Sasseron (2015) faz parte do 

número especial da Revista Ensaio: Pesquisa em Educação em Ciências. A edição temática na 

revista teve origem no workshop sobre Argumentação e Ensino de Ciências, realizado na USP 

em 2014 e inclui outras duas publicações sobre MA com Motokane (2015) e Trivelato e 

Tonidandel (2015). Embora os pesquisadores não estejam em destaque nas medidas de 

centralidade, eles conversam entre si por meio de trabalhos originados em evento que envolve 

o tema MA.  

Dentre os autores que escrevem artigo individualmente, não estabelecendo ligações 

com outros grupos na rede de autores, encontra-se José Armando Valente (2014a), 

representado na sub-rede 8 por um círculo e um vértice. Valente (2014a) desenvolve 

pesquisas com temas que incluem métodos e técnicas de ensino, TDIC e MA na educação. Na 

publicação citada na rede de autores, o pesquisador escreve um artigo sobre a Sala de Aula 

Invertida no Ensino Superior, porém, ainda que seja um autor que conversa sobre o uso das 

MA e das tecnologias digitais no ensino, não estabelece diálogo com os demais autores no 

recorte deste trabalho analisado. É possível que ao incluir as revistas Qualis B1 no recorte do 

Estado do Conhecimento, um resultado mais amplo entre as interações dos pesquisadores seja 

melhor identificado.  

A Figura 4.5 apresenta um recorte da Figura 4.4 representando a sub-rede 6 de 

Zompero, Figueiredo e Garbim (2017); Zompero, Gonçalves e Laburú (2017); e Zompero e 

Laburú (2011).  
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Figura 4.5: Recorte da rede de autores. Destaque para a centralidade de intermediação. Fonte: 

Elaboração das autoras. 

 

Na análise da Figura 4.5, a sub-rede 6 apresenta cinco pesquisadores que se inter-

relacionam em três artigos, sendo as instituições de vínculo atual dos autores mencionadas 

nos artigos na época da publicação a Universidade Norte do Paraná (UNOPAR), a 

Universidade Estadual de Londrina (UEL) e o Instituto Federal do Paraná (IFPR), todas 

localizadas no estado do Paraná. Os cinco autores pertencem ao grupo de estudo Ensino e 

Aprendizagem na Educação Científica da UNOPAR, além disso, Zompero e Laburú 

participam do Grupo de Pesquisa em Educação Científica da UEL. Zompero apresenta 

destaque na centralidade de intermediação, como pode ser observado com o auxílio da seta 

laranja na sub-rede 6, permitindo a comunicação entre autores como Laburú, que se comunica 

indiretamente com Garbim e com Figueiredo, além de facilitar a comunicação indireta entre 

Figueiredo e Gonçalves e entre Garbim e Gonçalves. Os autores escrevem entre si pela 

proximidade em virtude do vínculo entre as instituições mencionadas, grupos de estudos que 

pertencem e por atuarem em linhas de pesquisa e áreas de atuação que envolvem o ensino e a 

aprendizagem de Ciências. Portanto, os autores que estudam MA na sub-rede contribuem para 

o desenvolvimento do tema, entretanto, o compartilhamento de informações poderia ser mais 

significativo se envolvesse pesquisadores e instituições de diferentes locais. 

A Figura 4.6 apresenta um recorte da Figura 4.4 e inclui a sub-rede 7 de Araujo, Silva, 

Jesus e Oliveira, 2017; Santos e Sasaki, 2015; e Sasaki e Jesus, 2017. 
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Figura 4.6 Recorte da rede de autores. Destaques para as centralidades de intermediação. Fonte: Elaboração das 

autoras. 

 

Na análise da sub-rede 7, percebemos que seis autores se inter-relacionam em três 

publicações, sendo as instituições de vínculo atual dos autores mencionadas nos artigos: a 

SEEDUC-RJ (SANTOS), o CEFET-RJ (SASAKI), o IFRJ-Pinheiral (ARAUJO), o Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) (SILVA) e o IFRJ-

Nilópolis (JESUS e OLIVEIRA). Quanto à centralidade de intermediação, Jesus se destaca 

em primeira posição, interligando indiretamente o grupo de autores Araujo, Silva e Oliveira a 

Sasaki. Sasaki também atua como intermediário no fluxo de informações entre Santos e os 

demais autores. Os autores pertencem a diferentes instituições nos estados do Rio de Janeiro e 

Mato Grosso e a conexão na sub-rede pode ser explicada pela presença dos autores Sasaki, 

Jesus e Oliveira no grupo Novas Abordagens em Tecnologia e Educação do CEFET-RJ, pela 

presença de Araujo, Silva, Jesus e Oliveira no grupo Física e Astronomia e de Oliveira e Jesus 

no grupo Olhares Múltiplos sobre a Formação e as Práticas Docentes, ambos do IFRJ-

Nilópolis. Dessa forma, observamos que na sub-rede em destaque há parcerias com 

instituições de outros estados e há troca de informações sobre o Peer Instruction e a 

metodologia POE, utilizadas pelos autores para o ensino e a aprendizagem ativa de Física. 

Na rede de autores, podemos concluir que muitos pesquisadores escrevem entre si em 

virtude da proximidade de vínculos institucionais e/ou geográficos. Na maioria das sub-redes 

observamos uma tendência dos autores às conversas com os pares mais próximos, não 

ampliando a troca de conhecimentos sobre MA. A tendência ao regionalismo não favorece o 

processo de evolução da ciência, entretanto, o diálogo, a disponibilização de dados e o 

compartilhamento de informações na produção de conhecimentos científicos possibilita o 

fortalecimento de uma ciência aberta, com maior envolvimento e participação dos autores, o 

que contribui para o desenvolvimento de uma área (ALBAGLI et al., 2014). 
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4.4 ANÁLISE DA REDE DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS DOS ARTIGOS 

A rede na Figura 4.7 foi elaborada a partir das 2408 referências bibliográficas descritas 

em cada um dos 39 artigos selecionados, com objetivo de verificar se os autores utilizados 

como referências bibliográficas são autores primários na área de MA, ou seja, autores que 

desenvolvem trabalhos específicos nessa área do conhecimento. 

 

Figura 4.7 Rede de referências bibliográficas. Destaques nas centralidades de grau em azul, nas centralidades de 

intermediação em laranja e nas centralidades de grau e intermediação em vermelho. Fonte: Elaboração das 

autoras. 

 

Tabela 4.6 Medidas de centralidade das referências dos artigos. 

Centralidade de grau Centralidade de intermediação 

Referências Posição Valor Referências Posição Valor 

Vygotsky, L. S. 1 515 Vygotsky, L. S. 1 140291,553 

Mazur, E. 2 474 Freire, P. 2 82228,500 

Carvalho, A. M. P. 3 437 Dewey, J. 3 71630,285 

Crouch, C. H. 4 404 Carvalho, A. M. P. 4 63049,670 

Araujo, I. S. 5 400 Mazur, E. 5 61857,080 

Veit, E. A. 6 400 Prince, M. 6 60621,731 

Sasseron, L. H. 7 394 Gil Pérez, D. 7 51459,670 

Prince, M. 8 383 Brasil, Ministério da Educação 8 51211,934 

Müller, M. G. 9 357 Sasseron, L. H. 9 46851,200 

McDermott, L. C. 10 349 Araujo, I. S. 10 31768,020 

Zompero, A. F. 11 342 Veit, E. A. 11 31768,020 

Laburú, C. E. 12 342 Osborne, J. 12 31750,666 

Fonte: Elaboração das autoras. 
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O destaque para Vygotsky, L. S. em primeiro lugar na rede pelas centralidades de grau 

e de intermediação pode ser explicado pelo entendimento do autor sobre a aprendizagem 

mediada pelas interações sociais. Lev Semyonovich Vygotsky é citado em trabalhos 

relacionados ao Peer Instruction (MÜLLER et al., 2017) para fundamentar a etapa de 

discussão entre os pares a partir do conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal, onde os 

estudantes solucionam problemas e aprendem com a ajuda de outros mais experientes por 

meio da linguagem e da interação. Além disso, Vygotsky, L. S. é citado em trabalhos que 

abordam as estratégias ISLE (PARREIRA, 2018), Estudo de Casos (REIS e LINHARES, 

2010), Aprendizagem por Jogos (FERREIRA e SILVA, 2017), Ensino por Investigação 

(FERRAZ e SASSERON, 2017) e Ensino por Problemas (FREITAS, 2012). Em todos os 

artigos, a Teoria Sócio-Interacionista do Desenvolvimento de Vygotsky é abordada para 

fundamentar as etapas das MA que ocorrem a partir das interações sociais do estudante e da 

mediação entre professores durante o processo de aprendizagem, em que o estudante se 

apropria dos conhecimentos científicos. Apesar das contribuições de Vygotsky para a 

compreensão do processo de aprendizagem, o autor não está diretamente relacionado ao 

desenvolvimento de MA no ensino. 

Eric Mazur e Catherine Crouch têm destaque nas centralidades por estudos 

desenvolvidos sobre a utilização do método interativo Peer Instruction nas aulas de Física 

para o engajamento dos estudantes. Eric Mazur desenvolveu o Peer Instruction na década de 

90 (MAZUR, 2015) e hoje a estratégia tem sido divulgada em diversos trabalhos, o que 

justifica a utilização das referências dos autores citados em artigos que abordam temas 

relacionados à aprendizagem ativa, à Sala de Aula Invertida e ao uso da tecnologia no ensino 

(ARAÚJO et al., 2017; KIELT et al., 2017; MARUŠIĆ e SLIŠKO, 2012; MÜLLER et al., 

2017; PARREIRA, 2018; SANTOS e SASAKI, 2015; SILVA, 2018; VALENTE, 2014a).  

Outros destaques nas centralidades relacionados ao uso do Peer Instruction incluem 

Ives Solano Araujo, Eliane Angela Veit, Maykon Gonçalves Müller (ARAÚJO et al., 2017; 

FRAIHA et al., 2018; KIELT et al., 2017; MARUŠIĆ e SLIŠKO, 2012; MÜLLER et al., 

2017; PARREIRA, 2018; SILVA, 2018; VALENTE, 2014a). Ives Solano Araujo e Eliane 

Angela Veit são referenciados em artigos que envolvem o ensino de Física e a implementação 

do Peer Instruction, do Ensino sob Medida e da Aprendizagem Baseada em Equipe, além de 

revisões de literatura sobre o Peer Instruction e a Aprendizagem Baseada em Projetos. Os 

autores desenvolvem trabalhos e têm linhas de pesquisa que incluem métodos inovadores no 

ensino, na formação de professores, o uso de TDIC no ensino de Física e apresentam 
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publicações que envolvem diversas MA no ensino como Peer Instruction, Sala de Aula 

Invertida, Aprendizagem Baseada em Equipes, em Projetos e em Problemas. Maykon 

Gonçalves Müller atua na área de difusão de métodos de ensino interativos e publicou 

trabalhos sobre a implementação do Peer Instruction no ensino de Física e para a formação de 

professores, incluindo uma revisão de literatura sobre o uso do Peer Instruction, fato que pode 

justificar seu destaque na centralidade de grau.  

Anna Maria Pessoa de Carvalho é a autora em terceira e quarta posição nas 

centralidades da rede (Tabela 4.6). A autora é citada em artigos que envolvem o Ensino por 

Investigação e o Estudo de Casos (BRITO e FIREMAN, 2016; FARIA e FREITAS-REIS, 

2016; FERRAZ e SASSERON, 2017; LINHARES e REIS, 2008; MIRANDA et al., 2015; 

MOTOKANE, 2015; SASSERON, 2015; SUART e MARCONDES, 2018; TRIVELATO e 

TONIDANDEL, 2015; ZOMPERO e LABURÚ, 2011; ZOMPERO, GONÇALVES e 

LABURÚ, 2017; ZOMPERO, FIGUEIREDO e GARBIM, 2017). Outra autora em destaque 

nas centralidades é Lúcia Helena Sasseron com publicações relacionadas ao Ensino por 

Investigação (BRITO e FIREMAN, 2016; FERRAZ e SASSERON, 2017; FRAIHA et al., 

2018; MIRANDA et al., 2015; MOTOKANE, 2015; SASSERON, 2015; SUART e 

MARCONDES, 2018; TRIVELATO e TONIDANDEL, 2015 ZOMPERO, GONÇALVES e 

LABURÚ, 2017; ZOMPERO, FIGUEIREDO e GARBIM, 2017). As autoras desenvolvem 

pesquisas no ensino de Ciências, direcionados à promoção da argumentação, da Alfabetização 

Científica e ao desenvolvimento de Sequências de Ensino Investigativas. 

Outros destaques nas centralidades incluem: Michael Prince, citado pelo estudo de 

revisão sobre a eficácia da aprendizagem ativa e as formas de aprendizagem ativa mais 

utilizadas por professores (MORGADO et al., 2016; MÜLLER et al., 2017; PEREIRA e DOS 

SANTOS JUNIOR, 2018); Jonathan Osborne, pesquisador que desenvolve trabalhos sobre o 

papel da argumentação no Ensino de Ciências e o desenvolvimento das habilidades 

argumentativas dos estudantes para ampliar a compreensão nos processos que envolvem a 

investigação científica (CAMPILLO e GUERRERO, 2013; FERRAZ e SASSERON, 2017; 

MARUŠIĆ e SLIŠKO, 2012; MOTOKANE, 2015; SASSERON, 2015; TRIVELATO e 

TONIDANDEL, 2015); e Lillian McDermott, pesquisadora reconhecida por desenvolver 

métodos para a aprendizagem de Física no ensino Superior. De acordo com Parreira (2018), 

Lillian McDermott elaborou “Tutoriais” onde os estudantes trabalham em grupos resolvendo 

questões durante as aulas. Nos trabalhos referenciados são utilizadas sequências de 

aprendizagem de Física com experimentos que valorizam as concepções prévias dos 
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estudantes (MARUŠIĆ e SLIŠKO, 2012; MÜLLER et al., 2017; PARREIRA, 2018). A 

autora coordena um grupo de estudos na Universidade de Washington que desenvolve 

pesquisas há décadas na formação de professores para o ensino de Física por meio de 

questionamentos.  

Paulo Freire e John Dewey também são autores com maiores destaques nas 

centralidades de intermediação. Paulo Freire é referenciado em artigos sobre Ensino por 

Problemas, por Investigação, Estudo de Casos, Aprendizagem Contextualizada e Sala de Aula 

Invertida (CORRÊA et al., 2011; FESTAS, 2015; FREITAS, 2012; GOMES et al., 2010; 

LINHARES e REIS, 2008; MIRANDA et al., 2015; REIS e LINHARES, 2010; VALENTE, 

2014 a). As ideias de Paulo Freire são utilizadas para fundamentar o uso de MA como a 

Metodologia da Problematização, onde a aprendizagem se dá pela problematização da 

realidade, a partir da reflexão e da crítica, capacitando o estudante para a tomada de decisões 

e para a transformação social. A metodologia Estudo de Casos também é fundamentada nas 

ideias de Freire sobre a importância do diálogo na mediação para a construção da consciência 

crítica e o desenvolvimento da autonomia do estudante, por meio de experiências e com o 

incentivo do professor. A formação de professores a partir de uma perspectiva crítica e 

reflexiva, que permite ao professor ter uma postura mais ativa nos processos de ensino e 

aprendizagem, também é discutida nos artigos. Portanto, Paulo Freire é citado nos artigos para 

fundamentar a aprendizagem ativa, que se opõe ao modelo de transmissão de informações, 

capacitando o estudante para uma maior participação na sociedade. John Dewey foi precursor 

da aprendizagem ativa com o Movimento Progressista na Educação e defendeu situações de 

aprendizagem a partir da problematização e das experiências reais. Dewey é relacionado nos 

artigos às abordagens que se desenvolvem a partir da resolução de problemas ou ao histórico 

de surgimento de MA no ensino (BOROCHOVICIUS e TORTELLA, 2014; FREITAS, 2012; 

MARTINS et al., 2016; VALENTE, 2014 a; ZOMPERO e LABURÚ, 2011). 

Outros destaques na rede de referências incluem: Brasil, Ministério da Educação, 

citada pelos documentos que orientam e servem como referência para o planejamento 

curricular na Educação Básica e Superior no Brasil, como as Diretrizes Curriculares 

Nacionais e os Parâmetros Curriculares Nacionais (CORRÊA et al., 2011; FARIA e 

FREITAS-REIS, 2016; GOMES et al., 2010; LINHARES e REIS, 2008; REIS e LINHARES, 

2010; SANTOS e SASAKI, 2015; VALENTE, 2014a; ZOMPERO, FIGUEIREDO e 

GARBIM, 2017). Daniel Gil-Pérez tem destaque na centralidade de intermediação pelos 

estudos desenvolvidos com atividades investigativas no ensino e resolução de problemas 
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associadas à formação de professores e para o desenvolvimento de habilidades cognitivas nos 

estudantes (BECERRA-LABRA et al., 2010; BRITO e FIREMAN, 2016; FARIA e 

FREITAS-REIS, 2016; LINHARES e REIS, 2008; ZOMPERO e LABURÚ, 2011; 

ZOMPERO, GONÇALVES e LABURÚ, 2017; ZOMPERO, FIGUEIREDO e GARBIM, 

2017). Além disso, Carlos Eduardo Laburú e Andreia de Freitas Zompero se destacam nas 

centralidades de grau por serem pesquisadores que desenvolvem estudos com atividades 

investigativas no ensino de Ciências (FRAIHA et al., 2018; MIRANDA et al., 2015; 

MORGADO et al., 2016; SUART e MARCONDES, 2018; ZOMPERO, GONÇALVES e 

LABURÚ, 2017; ZOMPERO, FIGUEIREDO e GARBIM, 2017). 

Percebemos que autores em destaque na rede referências como Araujo, I. S., Carvalho, 

A. M. P., Crouch, C., Gil-Pérez, D., Laburú, C. E., Mazur, E., McDermott, L. C., Müller, M. 

G., Sasseron, L. H., Veit, E. A. e Zompero, A. F., são autores que se dedicam aos estudos 

relacionados à aprendizagem ativa e às abordagens com MA, e outros como Vygotsky, L.S., 

Dewey, J., Freire, P., Osborne, J. e Prince, M., dão suporte para fundamentar processos de 

aprendizagem ativa e argumentação e não estão diretamente relacionados ao uso de 

abordagens de MA. Além disso, há autores brasileiros que desenvolvem pesquisas com MA, 

entretanto, não estão entre as primeiras posições nas medidas de centralidade, o que não 

indica que possuem maior ou menor importância em relação aos destaques. Entre os autores 

que não estão em destaque, mas que desenvolvem trabalhos com MA e apresentam linhas de 

pesquisa consolidadas no desenvolvimento de MA no Brasil, trazendo importantes 

contribuições ao estudo do tema estão: Neusi Berbel, que desenvolve trabalhos com a 

Metodologia da Problematização com o Arco de Maguerez, José Armando Valente, que 

desenvolve trabalhos com Sala de Aula Invertida e Aprendizagem Baseada na Investigação 

associadas às TDIC na educação, Salete Linhares Queiroz que desenvolve trabalhos com 

Estudo de Casos Investigativos no ensino de Ciências e José Moran, pesquisador de 

tecnologias educacionais e MA no ensino.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O histórico sobre a utilização de metodologias ativas no ensino não é recente e 

professores e pesquisadores têm desenvolvido trabalhos em busca de melhores resultados na 

aprendizagem dos estudantes. De acordo com Moran (2018), há uma diversidade de MA que 

podem ser desenvolvidas no ensino e que ampliam as possibilidades de participação, 

autonomia e engajamento dos estudantes. Porém, no trabalho com MA é importante 

considerar as abordagens como um conjunto de possibilidades e não como estratégias 

utilizadas para solucionar os problemas relacionados à aprendizagem, conforme denominado 

por Silva (2011), como uma panaceia de métodos e técnicas. Ressaltamos que, dentre a 

diversidade de metodologias e abordagens de ensino, as estratégias com MA são caminhos 

para a aprendizagem ativa.  

Nas análises realizadas buscamos reflexões sobre a importância do aprofundamento 

nas MA, de forma a ser evitado seu uso como uma barafunda metodológica, pois, segundo 

Silva (2011), os desafios na aprendizagem não podem ser solucionados com a substituição de 

métodos considerados antigos por novos métodos, seguindo modismos. Na opção por MA, 

instituições de ensino e professores devem estar atentos ao planejamento, aos passos didáticos 

das abordagens, ao conhecimento do público envolvido e à postura do professor como 

mediador nas aulas (LACANALLO et al., 2007; MORAN, 2018).  Contudo, a preparação do 

professor para atuar como orientador e mediador nem sempre acontece na formação inicial. 

Além disso, há desafios envolvendo a formação continuada e que dificultam a atuação do 

professor ao refletir sobre sua prática pedagógica. Portanto, a partir dos questionamentos 

abordados neste trabalho, propomos reflexões sobre o uso adequado das MA, sem a pretensão 

de apresentá-las como estratégias “milagrosas” no ensino ou de responsabilizar o professor 

pelo uso adequado, pois nos processos de ensino e aprendizagem há vários fatores a serem 

considerados e vários atores envolvidos.  

Diante das reflexões, retornamos à pergunta que norteou o desenvolvimento da 

pesquisa: Como o tema MA vem sendo utilizado e discutido pelos professores e 

pesquisadores da área de ensino de Ciências? Buscando identificar os contextos de 

desenvolvimento das MA, nas 39 publicações relacionadas às MA e ao ensino de Ciências, os 

resultados apontam que as MA mais trabalhadas pelos autores envolvem estratégias 

desenvolvidas por meio da Investigação e da Problematização com os estudantes, sendo essas 

abordagens importantes para incentivar a argumentação e levar os estudantes à aprendizagem 

ativa. Observamos ainda que os níveis de ensino Superior e Médio, que mais se destacam na 
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utilização de MA, podem estar relacionados aos locais de desenvolvimento de trabalho dos 

autores e que o aumento no número de publicações nos anos de 2015 a 2018 pode estar 

relacionado ao escopo das revistas e às edições especiais que envolvem o tema.  

Por meio da análise de redes identificamos os termos Ensino por Problemas e o Ensino 

por Investigação, palavras-chave que exercem maior centralidade e que também 

correspondem às MA mais empregadas nos artigos. Percebemos o destaque para o ensino de 

Física, por ser a disciplina de origem de estratégias como Peer Instruction e ISLE, e 

observamos que os autores que desenvolvem MA estão atentos à importância da 

aprendizagem ativa e da argumentação no ensino de Ciências. Na reflexão sobre a 

importância do uso das palavras-chave nos artigos, de acordo com Hartley e Kostoff (2003), 

salientamos que a escolha adequada de termos deve ser realizada de modo que palavras que 

representam o trabalho sejam utilizadas, facilitando o agrupamento por indexadores e a busca 

por leitores interessados no tema.  

Na análise da rede de instituições observamos maior destaque para USP, UFRJ, 

CEFET, IFRJ e UFRGS, instituições com posições estratégicas que se encontram interligadas 

a outros grupos, entretanto, também percebemos atuações de forma isolada ou em pequenos 

grupos. Podemos inferir que a presença de grupos de pesquisa nas instituições em destaque 

favorece o diálogo entre os autores, contribuindo para o fluxo de informações sobre MA. 

Além disso, ressaltamos a importância do estabelecimento e da ampliação de parcerias entre 

os pesquisadores de diferentes instituições e locais para a evolução do tema em estudo.  

Dentre os destaques na rede de autores, percebemos vínculos dos autores escrevendo 

em conjunto em uma mesma instituição ou em diferentes instituições, sendo as sub-redes que 

mais se destacaram representadas por grupos de autores que, em muitos casos, encontram-se 

restritos a um mesmo estado ou país. Percebemos parcerias significativas no fluxo de 

informações sobre o Peer Instruction e a metodologia POE com grupos de diferentes estados 

e países, estabelecendo contatos por meio de grupos de pesquisa no ensino de Física. A 

análise de sub-redes permitiu a identificação de autores que não se destacam nas medidas de 

centralidade por não estabelecerem diálogos com outros pesquisadores. Nesse sentido, 

inferimos que os destaques na rede podem estar relacionados às parcerias entre grupos de 

estudos que compartilham linhas de pesquisa. Concluímos que os autores têm discutido 

diferentes estratégias de MA em diversos níveis de ensino, contudo, nos próprios estudos em 

si, os autores citam-se em círculo sem ampliar discussões com outros pares. Dessa forma, é 

necessário um aprofundamento do tema em futuros trabalhos, que possibilitem entendimentos 
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sobre a forma organização do conhecimento e o impacto das políticas de fomento dos órgãos 

de pesquisa que contribuem para uma convergência regional das pesquisas. 

Na análise das redes de instituições e autores, percebemos na maioria das sub-redes a 

conversa com os pares mais próximos e uma tendência dos pesquisadores ao regionalismo, 

com predominância de trabalhos nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. O isolamento na 

produção dos conhecimentos não favorece a evolução da ciência e, diante de um momento de 

globalização e ampliação do acesso às tecnologias digitais, é fundamental haver uma maior 

comunicação entre autores em busca de uma ciência aberta, mais participativa e desenvolvida 

na perspectiva da globalização científica. De acordo com Albagli et al. (2014), a ciência 

aberta permite maior colaboração entre pesquisadores e amplia possibilidades para a produção 

dos conhecimentos científicos por meio de diversas ações, como o compartilhamento de 

dados e de resultados de pesquisa, contribuindo para o avanço da ciência. Nesse sentido, os 

dados gerados neste trabalho para a elaboração das redes são disponibilizados on-line para 

download e possível utilização em futuros trabalhos.  

Na análise da rede de referências bibliográficas, buscamos identificar se as referências 

utilizadas pelos pesquisadores nos artigos correspondem aos autores que desenvolvem 

trabalhos relacionados às MA. Os destaques nas medidas de centralidade incluem autores que 

pesquisam a aprendizagem ativa, a promoção da argumentação e as abordagens com MA 

como Araujo, I. S., Carvalho, A. M. P., Crouch, C., Gil-Pérez, D., Laburú, C. E., Mazur, E., 

McDermott, L. C., Müller, M. G., Sasseron, L. H., Veit, E. A. e Zompero, A. F. Além disso, 

identificamos autores como Vygotsky, L.S., Dewey, J., Freire, P., Osborne, J. e Prince, M., 

que são utilizados nos referenciais teóricos para fundamentar processos de aprendizagem ativa 

e argumentação, mas que não estão diretamente relacionados ao uso de abordagens com MA. 

Na rede de referências, observamos autores que desenvolvem pesquisas com MA no Brasil, 

porém não se destacaram nas medidas de centralidade, embora esse fato não represente que 

tais autores tenham maior ou menor prestígio quando comparados aos destaques. Dentre os 

autores que desenvolvem trabalhos com MA, mas que não estão em destaque no recorte desta 

pesquisa estão: Neusi Berbel, José Armando Valente, Salete Linhares Queiroz e José Moran.  

Alguns trabalhos foram computados devido ao critério de seleção das revistas, que não 

excluía o ensino de Ciências (GOMES et al., 2010; METZNER, 2014; HERRERA e OPAZO, 

2015; MARTINS et al., 2016; CORRÊA et al., 2011; BOROCHOVICIUS e TORTELLA, 

2014; PEREIRA e DOS SANTOS JUNIOR, 2018; MORENO e VALDERRAMA, 2015) e 
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apesar de não estarem diretamente relacionados à área do Ensino de Ciências, contribuem 

para a formação de professores e tangenciam o ensino de Ciências. 

De posse dos dados levantados, suspeitamos que a ampliação da busca em revistas 

Qualis B1 possa trazer novos entendimentos sobre os contextos de desenvolvimento de MA, 

sendo necessários estudos futuros abrangendo os periódicos classificados neste recorte. Essa 

aposta nas revistas B1 deve-se ao fato do escopo dessas revistas possibilitar que professores 

compartilhem suas experiências e relatos de sala de aula. Inclusive, atribuímos a este fato 

como sendo uma das possíveis justificativas para a baixa demanda de publicações nas revistas 

mapeadas e também inferimos existir uma carência de artigos que tratem do tema de maneira 

bibliográfica, constituindo-se, assim, em inexpressiva produção acadêmica sobre o tema nas 

revistas Qualis A1 da área de Ensino. 

Diante dos resultados e reflexões, por meio do mapeamento das produções 

bibliográficas sobre MA a partir da análise das redes sociais, identificamos vínculos e 

relações entre autores e instituições, além das palavras-chave e dos referenciais teóricos 

utilizados pelos autores nos artigos. Com base na investigação desenvolvida, destacamos a 

importância da ampliação do diálogo entre os pares e da aproximação entre instituições, 

minimizando, dessa forma, o isolamento na produção dos conhecimentos relacionados às 

metodologias ativas no ensino de Ciências. 
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APÊNDICE A – Revistas nacionais não selecionadas. 

ISSN Revista Escopo Site Área 

1809-4422 

AMBIENTE & 

SOCIEDADE 

(ONLINE) 

A Ambiente & Sociedade é uma publicação trimestral da ANPPAS-

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ambiente e 

Sociedade, que contribui na área de conhecimento produzida pela 

interface entre as questões do Ambiente e Sociedade, com foco 
interdisciplinar. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=

sci_serial&pid=1414-

753X&lng=pt&nrm=iso 

Gestão ambiental 

1980-4415 

BOLEMA: BOLETIM 

DE EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA 

(ONLINE) 

Com a intenção de disseminar a produção científica em Educação 

Matemática ou áreas afins, o BOLEMA publica artigos, ensaios, 

resenhas e resumos de dissertações e teses cujos focos relacionam-se ao 
ensino e à aprendizagem de Matemática e/ou ao papel da Matemática e 

da Educação Matemática na sociedade. Embora nascido vinculado ao 

Programa de Pós-graduação em Educação Matemática da UNESP de 

Rio Claro, o BOLEMA – cuja primeira edição é de 1985 – já se tornou 
um periódico nacional, com corpo editorial e consultores de renome, do 

país e do exterior, tendo sido avaliado como periódico Qualis A1 pela 

CAPES nas áreas de Ensino de Ciências e de Educação.  

http://www.periodicos.rc.biblioteca.une

sp.br/index.php/bolema 
Matemática 

1678-4561 
CIÊNCIA & SAÚDE 

COLETIVA 

Editada pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), a 
revista Ciência & Saúde Coletiva - criada ao final de 1996 – é um 

espaço científico para discussões, debates, apresentação de pesquisas, 

exposição de novas ideias e de controvérsias sobre a área. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=
sci_serial&pid=1413-

8123&lng=en&nrm=iso 

Saúde 

2236-3459 
HISTÓRIA DA 
EDUCAÇÃO 

Tem como cobertura temática a área de História da Educação e por 
missão constituir-se num veículo de divulgação de estudos do campo 

historiográfico educacional.  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=
sci_serial&pid=2236-

3459&lng=pt&nrm=iso 

História e 
Historiografia da 

Educação 

1807-5762 
INTERFACE 

(BOTUCATU. 

ONLINE) 

Dirigida para a Educação e Comunicação nas práticas de saúde, a 

formação de profissionais de saúde (universitária e continuada) e a 
Saúde Coletiva em sua articulação com a Filosofia, as Artes e as 

Ciências Sociais e Humanas.  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=
sci_serial&pid=1414-

3283&lng=en&nrm=iso 

Saúde 
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ISSN Revista Escopo Site Área 

2175-2753 META: AVALIAÇÃO 

A publicação focaliza o campo da avaliação, com ênfase especial nas 

áreas de educação, saúde e sociedade, caracterizando assim sua 

natureza multidisciplinar. Meta: Avaliação é um canal de divulgação da 

prática e da teoria da avaliação no Brasil e no mundo. O periódico 

dedica-se a publicações relacionadas ao campo da avaliação. 

http://revistas.cesgranrio.org.br/index.p

hp/metaavaliacao/index 

Ensino com foco 

específico na 

Avaliação 

1517-7599 PER MUSI (UFMG) 

A missão de PER MUSI - Revista Acadêmica de Música é publicar 

artigos científicos em inglês (português e espanhol serão exceções) bem 

estruturados e fundamentados, que constituam contribuições relevantes 

para as diversas sub-áreas da música, incluindo as interfaces entre si e 
com outras áreas do conhecimento. Eventualmente, PER MUSI publica 

partituras, resenhas e entrevistas relacionadas à pesquisa em música. 

http://www.musica.ufmg.br/permusi/po

rt/index.html 
Música 

2179-3255 

REVISTA 

BRASILEIRA DE 

CIÊNCIAS DO 

ESPORTE (ONLINE) 

Há mais de três décadas, a Revista Brasileira de Ciências do 

Esporte (RBCE), publicada sob a responsabilidade do Colégio 
Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE), atualmente editada e 

mantida pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Física da 

Universidade de Brasília (UnB) em parceria com a Elsevier, vem 

contribuindo com a tarefa de divulgar, mas, também, de intervir na 
produção de conhecimento em Educação Física/Ciências do Esporte. 

http://rbceonline.org.br/ Esporte 

1981-5271 

REVISTA 

BRASILEIRA DE 

EDUCAÇÃO MÉDICA 
(ONLINE) 

Revista Brasileira de Educação Médica publica trabalhos científicos 

originais, debates, análises e resultados de investigações sobre temas 
considerados relevantes nas áreas de Educação Médica. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=

sci_serial&pid=0100-
5502&lng=pt&nrm=iso 

Saúde 

2175-3539 
PSICOLOGIA 
ESCOLAR E 

EDUCACIONAL 

A revista é um veículo de divulgação e debate da produção científica na 
área de Psicologia Escolar e Educacional e está vinculada à Associação 

Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=
sci_serial&pid=1413-

8557&lng=pt&nrm=iso 

Psicologia escolar 

e educacional 

1984-0470 

SAÚDE E 

SOCIEDADE 
(ONLINE) 

Divulgar a produção das diferentes áreas do saber, sobre práticas da 

saúde, visando ao desenvolvimento interdisciplinar do campo da saúde 
pública. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=

sci_serial&pid=0104-
1290&lng=pt&nrm=iso 

Saúde 

Fonte: Elaboração das autoras. 
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APÊNDICE B – Revistas nacionais selecionadas. 

ISSN Revista Escopo Site 
Data de 

início  

Total de 

volumes 

Total de 

números 

on-line 

0101-3262 
CADERNOS 

CEDES  

Publicação de caráter temático dirigida a profissionais e pesquisadores 

da área educacional com o propósito de abordar questões que se 

colocam como atuais e significativas nesse campo de atuação. 

http://www.scielo.br/scielo.php?scrip

t=sci_serial&pid=0101-

3262&lng=pt&nrm=iso 

1980 22 66 

1980-5314 

CADERNOS DE 
PESQUISA 

(FUNDAÇÃO 

CARLOS CHAGAS. 

FCC-ONLINE) 

Revista de estudos e pesquisas em educação, tem como objetivo 

divulgar a produção acadêmica sobre educação, gênero e raça, 
propiciando a troca de informações e o debate sobre as principias 

questões e temas emergentes da área. Privilegia a disseminação das 

pesquisas realizadas no país, embora publique também estudos 

provenientes do exterior. 

http://www.scielo.br/scielo.php?scrip

t=sci_serial&pid=0100-

1574&lng=pt&nrm=iso 

1971 20 65 

2177-6202 
CALIDOSCOPIO 

(ONLINE) 

O escopo da Calidoscópio se articula com o escopo da Linguística 

Aplicada assim entendida: uma área multidisciplinar cujo foco é a 

linguagem em funcionamento na sociedade. Obs. A Revista 

Calidoscópio é classificada como Qualis A2. 

http://revistas.unisinos.br/index.php/

calidoscopio/index 
 Não 

informado 
15 

 

42 

 

1980-850X 
CIÊNCIA & 
EDUCAÇÃO 

(ONLINE) 

Publicar artigos científicos sobre resultados de pesquisas empíricas ou 
teóricas e ensaios originais sobre temas relacionados à educação em 

ciências, educação matemática e áreas afins. 

http://www.scielo.br/scielo.php?scrip
t=sci_serial&pid=1516-

7313&lng=pt&nrm=iso 

1998 20 
 

63 

 

1645-1384 
CURRÍCULO SEM 

FRONTEIRAS 

Currículo sem Fronteiras é uma publicação que pretende ser um espaço 

para a discussão de uma educação crítica e emancipatória, reforçando o 

diálogo entre os países de Língua Portuguesa. Obs. A Revista Currículo 

sem Fronteiras é classificada como "A2" na avaliação Qualis-CAPES do 
Brasil. 

http://www.curriculosemfronteiras.or

g/index.htm 

  Não 

informado 
18 29 

1678-4626 
EDUCAÇÃO & 

SOCIEDADE 

A Revista EDUCAÇÃO & SOCIEDADE (ES) tem como escopo a 

publicação de trabalhos científicos/acadêmicos originais, o incentivo à 

pesquisa e ao debate da área de Ciência da Educação, centrados nas 
relações entre a educação e a sociedade. 

http://www.scielo.br/scielo.php?scrip

t=sci_serial&pid=0101-

7330&lng=pt&nrm=iso 

1978 22 88 

http://www.curriculosemfronteiras.org/index.htm
http://www.curriculosemfronteiras.org/index.htm
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ISSN Revista Escopo Site 
Data de 

início  

Total de 

volumes 

Total de 
números 

on-line 

1678-4634 
EDUCAÇÃO E 

PESQUISA 

Publicar artigos inéditos na área educacional, em especial resultados de 

pesquisa de caráter teórico ou empírico, bem como revisões de literatura 

de pesquisa educacional. 

http://www.scielo.br/scielo.php?scrip

t=sci_serial&pid=1517-

9702&lng=pt&nrm=iso 

1975 21 63 

2175-6236 
EDUCAÇÃO E 

REALIDADE 

Educação & Realidade tem como missão a divulgação da produção 
científica na área da educação e o incentivo ao debate acadêmico para a 

produção de novos conhecimentos.  

https://seer.ufrgs.br/educacaoerealida

de/index  

1976 43 109 

1982-6621 
EDUCAÇÃO EM 

REVISTA (UFMG - 

ONLINE) 

Contribuir para a divulgação de conhecimento científico no campo da 

educação, produzido por pesquisadores (as) de universidades e 
instituições de pesquisa do Brasil e do exterior. A revista publica em 

fluxo contínuo artigos originais de diferentes perspectivas teóricas e 

metodológicas, que contribuam efetivamente para o debate acadêmico 

sobre as várias dimensões da educação. 

http://educacaoemrevistaufmg.com.b

r/ 
1985  50 73 

1518-7926 

EDUCAÇÃO EM 

REVISTA (UNESP. 

MARÍLIA) 

É destinada à veiculação de trabalhos inéditos, na forma de artigos, 
resenhas e relatos de experiências, visando assim à difusão de 

conhecimentos científicos, resultados de pesquisas produzidas em 

universidades, centros e grupos de pesquisa. 

http://www2.marilia.unesp.br/revista

s/index.php/educacaoemrevista/abou

t  

  Não 

informado 
16 29 

1984-0411 
EDUCAR EM 

REVISTA 

A Educar em Revista tem a missão de publicar em fluxo contínuo 

artigos originais oriundos de pesquisa na área educacional, assim como 
traduções, entrevistas e documentos de amplo interesse acadêmico.  

http://www.scielo.br/scielo.php?scrip

t=sci_serial&pid=0104-

4060&lng=en&nrm=isso e 
https://revistas.ufpr.br/educar/issue/a

rchive 

1977  36 57 

1809-4465 

ENSAIO – 

AVALIAÇÃO E 
POLÍTICAS 

PÚBLICAS EM 

EDUCAÇÃO 

Divulgar pesquisas, levantamentos, estudos, discussões e outros 
trabalhos críticos no campo da educação, concentrando-se nas questões 

de avaliação e políticas públicas e enfatizando as experiências e 

perspectivas brasileiras. 

http://www.scielo.br/scielo.php?scrip
t=sci_serial&pid=0104-

4036&lng=pt&nrm=iso 

  Não 

informado 
16 59 

https://seer.ufrgs.br/educacaoerealidade/index
https://seer.ufrgs.br/educacaoerealidade/index
http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/educacaoemrevista/about
http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/educacaoemrevista/about
http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/educacaoemrevista/about
https://revistas.ufpr.br/educar/issue/archive
https://revistas.ufpr.br/educar/issue/archive
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ISSN Revista Escopo Site 
Data de 

início  

Total de 

volumes 

Total de 
números 

on-line 

1983-2117 

ENSAIO: 

PESQUISA EM 

EDUCAÇÃO EM 

CIÊNCIAS 
(ONLINE) 

Revista quadrimestral arbitrada que publica relatos de pesquisa, revisões 
críticas de literatura, resenhas de livros e discussões fundamentais de 

temas relacionados à educação em ciências da natureza em todos os 

níveis de ensino. Seu propósito é contribuir com professores e 

pesquisadores no aprimoramento de uma cultura de publicações que 
combine rigor acadêmico com relevância para a prática. 

http://www.scielo.br/scielo.php?scrip

t=sci_serial&pid=1983-

2117&lng=pt&nrm=iso 

1999 20 44 

2446-6220 
LAPLAGE EM 

REVISTA 

A natureza e o propósito objetivam a difusão, provocação, produção e 

recorrências do conhecimento no campo da pesquisa educacional no 

Brasil, socializando e oportunizando espaços para o desenvolvimento da 

excelência acadêmica e imersão científica. 

http://www.laplageemrevista.ufscar.

br/index.php/lpg/index 
2015 4 13 

1980-6248 
PRÓ-POSIÇÕES 

(UNICAMP. 

ONLINE) 

Pro-Posições é um fórum para a apresentação e discussão de novas 
pesquisas e abordagens teóricas que, independentemente da área de 

conhecimento, contribuam para a reflexão crítica sobre as várias 

dimensões da Educação. 

http://www.scielo.br/scielo.php?scrip
t=sci_serial&pid=0103-

7307&lng=en&nrm=iso 

1990 11 34 

1809-449X 

REVISTA 

BRASILEIRA DE 

EDUCAÇÃO 

A RBE publica artigos inéditos e dossiês que abordem temas associados 

à área da educação, resultantes prioritariamente de pesquisas.  

http://www.scielo.br/scielo.php?scrip

t=sci_serial&pid=1413-

2478&lng=pt&nrm=iso 

1995 19 53 

1980-5470 

REVISTA 

BRASILEIRA DE 

EDUCAÇÃO 
ESPECIAL 

A Revista tem como o objetivo a disseminação de conhecimento em 

Educação Especial e áreas afins. 

http://www.scielo.br/scielo.php?scrip

t=sci_serial&pid=1413-
6538&lng=en&nrm=iso 

1993 14 50 

1806-9126 

REVISTA 

BRASILEIRA DE 

ENSINO DE FÍSICA 

(ONLINE) 

É uma publicação da Sociedade Brasileira de Física (SBF), dedicada a 
aspectos culturais e temas da área de física, com uma abordagem ampla 

e pedagógica. A revista procura atingir um público formado por 

pesquisadores, alunos de pós-graduação, professores de física em todos 

os níveis, e a comunidade que atua na pesquisa e desenvolvimento de 
metodologias e materiais para o ensino de física. 

http://www.scielo.br/scielo.php?scrip

t=sci_serial&pid=1806-

1117&lng=pt&nrm=isso e 

http://www.sbfisica.org.br/rbef/edico
es.shtml 

1979 41 120 

2176-6681 

REVISTA 

BRASILEIRA DE 
ESTUDOS 

PEDAGÓGICOS  

A RBEP publica artigos inéditos, resultantes de pesquisas que 

apresentem consistência, rigor e originalidade na abordagem do tema e 
contribuam para a construção do conhecimento na área de Educação. 

http://www.scielo.br/scielo.php?scrip

t=sci_serial&pid=2176-
6681&lng=pt&nrm=iso 

1944 46 110 

Fonte: Elaboração das autoras. 

http://www.sbfisica.org.br/rbef/edicoes.shtml
http://www.sbfisica.org.br/rbef/edicoes.shtml
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APÊNDICE C – Números de artigos selecionados. 

Revistas 
Artigos pesquisados 

(2008-2018) 
Artigos selecionados Sites 

ENSAIO: PESQUISA EM 

EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS 
340 10 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1983-

2117&lng=pt&nrm=iso 

REVISTA BRASILEIRA DE 

ENSINO DE FÍSICA 
964 10 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1806-

1117&lng=pt&nrm=isso e http://www.sbfisica.org.br/rbef/edicoes.shtml  

CIÊNCIA & EDUCAÇÃO  603 6 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1516-

7313&lng=pt&nrm=iso 

EDUCAÇÃO E PESQUISA 656 3 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1517-

9702&lng=pt&nrm=iso 

EDUCAÇÃO E REALIDADE 610 2 https://seer.ufrgs.br/educacaoerealidade/index  

CADERNOS DE PESQUISA (FCC) 490 1 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0100-

1574&lng=pt&nrm=iso 

CALIDOSCÓPIO  339 1 http://revistas.unisinos.br/index.php/calidoscopio/index 

EDUCAÇÃO EM REVISTA (Unesp-

Marília) 
173 1 http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/educacaoemrevista/about  

EDUCAÇÃO EM REVISTA 

(UFMG) 
570 1 http://educacaoemrevistaufmg.com.br/ 

EDUCAR EM REVISTA  784 1 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-

4060&lng=en&nrm=isso e https://revistas.ufpr.br/educar/issue/archive  

http://www.sbfisica.org.br/rbef/edicoes.shtml
http://www.sbfisica.org.br/rbef/edicoes.shtml
https://seer.ufrgs.br/educacaoerealidade/index
http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/educacaoemrevista/about
https://revistas.ufpr.br/educar/issue/archive
https://revistas.ufpr.br/educar/issue/archive
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Revistas 
Artigos pesquisados 

(2008-2018) 
Artigos selecionados Sites 

ENSAIO – AVALIAÇÃO E 

POLÍTICAS PÚBLICAS EM 

EDUCAÇÃO 

430 1 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-

4036&lng=pt&nrm=iso 

LAPLAGE EM REVISTA 178 1 http://www.laplageemrevista.ufscar.br/index.php/lpg/index 

REVISTA BRASILEIRA DE 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 
417 1 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-

6538&lng=en&nrm=isso  

CADERNOS CEDES  226 0 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0101-

3262&lng=pt&nrm=iso 

CURRÍCULO SEM FRONTEIRAS 410 0 http://www.curriculosemfronteiras.org/index.htm 

EDUCAÇÃO & SOCIEDADE 594 0 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0101-

7330&lng=pt&nrm=iso 

PRO-POSIÇÕES 405 0 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-

7307&lng=en&nrm=iso  

REVISTA BRASILEIRA DE 

EDUCAÇÃO 
503 0 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-

2478&lng=pt&nrm=iso  

REVISTA BRASILEIRA DE 

ESTUDOS PEDAGÓGICOS 
389 0 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=2176-

6681&lng=pt&nrm=iso  

Total de artigos 9081 39   

Fonte: Elaboração das autoras. 

 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-6538&lng=en&nrm=isso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-6538&lng=en&nrm=isso
http://www.curriculosemfronteiras.org/index.htm
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-7307&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-7307&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-2478&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-2478&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=2176-6681&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=2176-6681&lng=pt&nrm=iso

