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RESUMO 
 

A Formação de Professores está se configurando um campo autônomo de pesquisa. 
Há um número crescente de pesquisas sobre o tema que vem comprovando isso. 
Para conhecermos melhor esse campo de estudo, é necessário um aprofundamento 
sobre as diversas dimensões que envolvem as publicações sobre formação de 
professores em nossa área. Uma delas, que merece nossa atenção, refere-se às 
referências que subsidiam o tema. O objetivo da pesquisa que aqui relatamos foi 
traçar um perfil cienciométrico das referências bibliográficas de artigos que destacam 
a formação de professores publicados em periódicos brasileiros da área de Educação 
em Ciências. Tratou-se de um estudo predominantemente quantitativo, com bases na 
cienciometria. A cienciometria apropria-se dos dados e indicadores para delinear o 
perfil de uma área científica, de cada disciplina, a posição dos autores entre o mapa e 
as representações específicas de cada ramo do conhecimento, encarregando-se de 
avaliar a produção científica. Para a realização deste estudo, foram consultados os 
mais antigos e tradicionais periódicos brasileiros da área de Educação em Ciências 
com escopo geral em ensino de ciências. Foram selecionados, com ajuda de 
aplicativos eletrônicos, os artigos com 10 ou mais menções a estes descritores: 
Formação de Professor(es); Formação do(s) Professor(es); Formação Docente; 
Formação Inicial; Formação Contínua(da); Formação em Serviço; Formación del 
Profesorado; Formación de Profesor; Teacher Training; Teacher Education; 
Formation des Enseignants. Foram identificados 310 artigos FP10+, obtendo um total 
de 8.869 referências bibliográficas. Depois que os dados foram salvos, a análise 
ocorreu com o auxílio de aplicativos eletrônicos para busca dos descritores, 
organização e composição dos indicadores. Foram analisados os seguintes 
indicadores cienciométricos: evolução diacrônica dos artigos FP10+; autores 
principais das obras referenciadas; obras que mais apareceram listadas nas 
referências; distribuição temporal dos tipos de obras; evolução diacrônica dos 
idiomas das referências; periódicos que mais aparecem nas referências; evolução 
diacrônica de periódicos brasileiros e estrangeiros; evolução diacrônica dos artigos e 
das referências, entre outros indicadores desenvolvidos ao longo da pesquisa. Os 
estudos cienciométricos nos permitiram conhecer um conjunto de trabalhos 
publicados relevantes sobre formação de professores. Com isso, percebe-se que, a 
partir da construção de indicadores cienciométricos, é possível delinear um 
panorama de áreas específicas, e construir outros perfis de pesquisas em diferentes 
áreas de conhecimento. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Formação de professores; cienciometria; produção de 
conhecimento científico. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 

Teacher Training is becoming an independent field of research. There is a growing 
number of researches about the topic that have proven this. In order to know this 
field of study better, a deepening is needed about the diverse dimensions that 
involve the publications of teacher training in our area. One of them, which deserves 
our attention, refers to the references that support the theme. The objective of the 
research that we report here was to draw a scientific profile of the bibliographical 
references of articles that highlight the formation of teachers published in Brazilian 
journals in the area of Science Education. This was a predominantly quantitative 
study, with a basis in Scientometry. Scientometry appropriates the data and 
indicators to delineate the profile of a scientific area, of each subject, the position of 
the authors between the map and the specific representations of each branch of 
knowledge, in charge of evaluating the scientific production. For the accomplishment 
of this study, we consulted the oldest and traditional Brazilian periodicals of the area 
of Education in Sciences with general scope in science education. Articles with 10 or 
more references to these descriptors were selected with the help of electronic 
applications: Formação de Professor(es); Formação do(s) Professor(es); Formação 
Docente; Formação Inicial; Formação Contínua(da); Formação em Serviço; Formación 
del Profesorado; Formación de Profesor; Teacher Training; Teacher Education; 
Formation des Enseignants. 310 FP10 + journals were identified, obtaining a total of 
8,869 bibliographical references. After the data were saved, the analysis occurred 
with the aid of electronic applications to search the descriptors, organization and 
composition of the indicators. The following scientometric indicators were analyzed: 
diachronic evolution of FP10 + articles; main authors of the referenced works; works 
that appeared most listed in the references; temporal distribution of types of works; 
diachronic evolution of the reference languages; periodicals that appear most in the 
references; diachronic evolution of Brazilian and foreign periodicals; diachronic 
evolution of articles and references, among other indicators developed throughout 
the research. Scientometric studies allowed us to know a set of relevant published 
works about teacher training. With this, it can be seen that, from the construction of 
scientific indicators, it is possible to delineate a panorama of specific areas, and to 
construct other research profiles in different areas of knowledge. 
 
KEYWORDS: Teacher training; Scientometric; Production of scientific knowledge. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Formação de Professores está se configurando um campo autônomo de 

pesquisa. A produção científica sobre esse tema é crescente, tornando-se “cada vez 

mais premente uma discussão sobre como vem se configurando esse campo de 

estudos” (ANDRÉ, 2010a, p.174).  

Resultados dos estudos de Marli André (2010b) apontam que as pesquisas 

sobre formação de professores vêm aumentando. Essas conclusões se deram ao 

examinar dissertações, teses, eventos e periódicos científicos que “têm dedicado 

números especiais ou seções inteiras ao tema da formação docente” (ANDRÉ, 2010a, 

p.175). 

Isso nos leva a querer conhecer com mais detalhes e maior aprofundamento 

analítico esse conjunto de pesquisas que apresentam o foco na formação docente, 

para nos aproximarmos daquilo que André (2010a) aponta acima, isto é, sobre a 

necessidade de verificarmos como esse campo de pesquisas vem se configurando. 

São diversos os caminhos para isso. As pesquisas sobre formação de 

professores, por exemplo, são fundamentadas por teorias diversas. Muitos são os 

referenciais que embasam as pesquisas sobre o tema. No entanto, não há estudos que 

nos mostrem de forma sistemática e aprofundada o perfil dos referenciais que são 

utilizados nessas pesquisas. Um perfil quantitativo sobre os referenciais que 

fundamentam o campo de formação docente poderia nos indicar as fontes 

consultadas, as tendências teóricas e outros elementos inerentes ou correlatos, que 

seriam relevantes na configuração (ainda que parcial, mas não menos importante) do 

campo de pesquisa sobre formação de professores. 

Já existem pesquisas diversas do tipo “estado da arte”, por exemplo, que são 

relevantes para conhecer um campo de estudo. No entanto, também existem outros 

tipos de pesquisas que apresentam contribuições para esse fim, de melhor 

conhecermos ou delinearmos a configuração de uma determinada área. É o caso das 

pesquisas quantitativas com bases cienciométricas. 

Os dados e indicadores obtidos em pesquisas cienciométricas são usados, 

como nos diz Vanti (2002, p.156), para “traçar um perfil dos campos científicos [...], 
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de cada disciplina, a posição dos principais atores dentro do mapa e as 

representações específicas de cada um dos ramos do conhecimento”. 

As citações e respectivas referências bibliográficas fazem parte do conjunto de 

aspectos relevantes que nos permitem um melhor conhecimento sobre as pesquisas 

realizadas sobre uma determinada temática dentro de uma área científica. A 

investigação sobre as referências bibliográficas, por exemplo, nos possibilita analisar 

a qualificação de seu uso, ou seja, a sua função e repercussão nos trabalhos 

científicos. 

“A função de uma referência é indicar as fontes teóricas e empíricas que dão 

bases aos trabalhos”, como explicam Jiménez Aleixandre e García-Rodeja Gayoso, 

(1997, p. 14). Os diferentes indicadores cienciométricos das listas de referências 

podem nos dar importantes pistas sobre as fontes teóricas e empíricas a envolver os 

trabalhos sobre formação de professores na área de Educação em Ciências. Além 

disso, de acordo com Smith (1958, apud ARENCIBIA JORGE; MOYA ANEGÓN, 

2008, p. 8), estes são alguns dos aspectos básicos que estão envolvidos nas referências 

biográficas que justificam suas análises: i) “o conteúdo do documento citado se 

relaciona com o que faz a referência”; ii) “a referência que faz um autor a outro 

documento supõe que ele o usa” (e que foi importante na composição de seu 

trabalho); iii) “a referência a um documento reflete o mérito desse documento”; iv) 

“as referências são feitas aos melhores documentos disponíveis sobre o tema”. 

No Brasil, ainda há uma carência de estudos cienciométricos sobre formação 

de professores em trabalhos publicados na área de Educação em Ciências. As 

pesquisas desse tipo podem expor indicadores contributivos e complementares sobre 

o atual estado de conhecimento. É dentro dessa perspectiva que surge esta nossa 

pesquisa, com foco voltado para o uso das referências bibliográficas. 

Assim exposto, a presente pesquisa que realizamos e que aqui está relatada 

teve como objetivo traçar um perfil cienciométrico das referências bibliográficas de 

artigos que destacam a formação de professores, publicados em periódicos 

brasileiros da área de Educação em Ciências. 

Na sequência desta introdução, a estrutura da presente dissertação apresenta-

se assim dividida: 
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No capítulo referente ao quadro teórico há explicitação breve de alguns temas 

pertinentes à nossa pesquisa. O campo de pesquisa sobre formação docente faz alusão à 

tendência crescente e à consolidação da pesquisa na área de formação de professor. O 

tema seguinte, intitulado de Difusão das pesquisas e avaliação da produção científica, 

aborda sobre o compartilhamento dos resultados das pesquisas, ou seja, a 

necessidade de publicar as descobertas realizadas pela comunidade científica e a não 

menos relevante necessidade de avaliação dos materiais publicados. 

As revistas científicas na difusão das pesquisas é o nome do tópico em que é 

explanado sobre a divulgação das pesquisas, ou seja, é um meio utilizado para a 

transmissão de informações científica, tornando-as públicas. Nesse tema, possui o 

subtópico sobre os artigos que dentre as suas funções está a de evidenciar os 

resultados das pesquisas. Por fim, o tema intitulado O papel das referências 

bibliográficas nas pesquisas é relevante porque diz respeito, notadamente, às escolhas 

teóricas que dão bases às argumentações escolhidas pelos pesquisadores e, por 

consequência, também podem nos dar uma tendência teórica que prevalece ao longo 

do tempo. 

A metodologia é o próximo capítulo em que estão apresentados todos os 

detalhes procedimentais da pesquisa, incluindo a fundamentação metodológica 

escolhida por nós, ou seja, a cienciometria. Posteriormente, são apresentados os 

capítulos referentes aos resultados e à discussão em que se encontram os indicadores 

cienciométricos do conjunto de artigos, conforme os descritores. Os dados da 

pesquisa estão organizados em tabelas e gráficos, com análise individual.  

Nas considerações finais são expostas aquilo que o presente estudo 

cienciométrico nos permitiu conhecer do conjunto de trabalhos publicados relevantes 

sobre formação de professores. E que, a partir da construção de indicadores 

cienciométricos, é possível delinear um panorama de áreas especificas e construir 

outros perfis de pesquisas em diferentes áreas de conhecimento. 
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CAPÍTULO 1 
QUADRO TEÓRICO 

 

      1.1 O campo de pesquisa sobre formação de professores 

 

A formação docente no mundo ocidental é considerada uma área de estudos 

relativamente jovem, assim afirma Diniz-Pereira (2013). E, no Brasil, essas pesquisas, 

a princípio, foram estruturadas e averiguadas por meio de pesquisas do tipo estado 

da arte e levantamentos bibliográficos. Esses estudos foram realizados “abrangendo 

os respectivos períodos: Maria das Graças Feldens (1983, 1984): de 1972 a 1981; Vera 

Candau (1987): de 1982 a 1985; Menga Lüdke (1994): de 1988 a 1994; Marli André 

(2006): de 1990 a 1998; Iria Brzezinski (2006): de 1997 a 2002” (DINIZ-PEREIRA, 2013, 

p. 146). 

Para Ludke (2001), a origem dos estudos a respeito do professor pesquisador 

desperta, através das ideias de Schön, sobre o professor reflexivo, assim como “sobre 

formação de professores e profissão docente” (LUDKE, 2001, p. 81). Expõe, ainda, 

que, no Brasil, essa linha de pesquisa é explorado por Pedro Demo ao dar maior 

visibilidade “a indissociabilidade entre ensino e pesquisa, e o caráter formador da 

atividade de pesquisa” (LUDKE, 2001, p. 81). Assim como André, ao realizar estudos 

acerca da prática da pesquisa docente, através “da colaboração entre pesquisadores 

da universidade e professores da rede pública” (LUDKE, 2001, p. 81). 

A partir dos estudos realizados pelos pesquisadores, a Formação Docente vem 

se solidificando e se caracterizando como um campo autônomo de pesquisa. A 

produção científica é crescente, tornando-se “cada vez mais premente uma discussão 

sobre como vem se configurando esse campo de estudos” (ANDRÉ, 2010a, p. 174). 

Pesce (2014) alega que a área de formação de professores é um campo 

multifacetado, composto por distintos conhecimentos e habilidades, dentre eles, 

estão o de ser um professor pesquisador, com o intuito de obter uma visão mais 

acurada sobre a realidade, conhecendo, assim, as condições para o exercício da 

profissão. “Compreender como ocorre essa formação e que significado lhe é 

atribuído, é uma questão que vem sendo investigada nas últimas décadas” (PESCE, 

2014, p. 201). 
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André (2010b) afirma que o interesse dos pesquisadores sobre a formação de 

professores vem aumentando, o que é evidenciado pelo aumento da produção 

científica e as frequentes discussões sobre esse tema. Isso é evidenciado ao verificar 

que “periódicos científicos têm dedicado números especiais ou seções inteiras ao 

tema da formação docente” (ANDRÉ, 2010b, p. 175). 

As pesquisas sobre formação de professores são fundamentadas por teorias 

diversas. No entanto, não há estudos que nos mostrem o perfil das referências que 

são utilizados nessas pesquisas, além de outras específicas inerentes ou correlatas, 

(exemplos: fontes consultadas; tendências teorias ou referenciais). 

André (2010a) afirma, ainda, que grande parte das pesquisas brasileiras sobre 

a formação de professores tem origem nos programas de pós-graduações. “O 

aumento no volume de trabalhos científicos foi acompanhado por um aumento 

muito grande do interesse dos pós-graduandos pelo tema da formação de 

professores” (ANDRÉ, 2010a, p. 176). 

Ao analisar as pesquisas realizadas pelos professores nos cursos de pós-

graduação, conclui-se que são direcionadas, na maioria das vezes, por análises 

pontuais ou propostas específicas de formação. Consta-se que os estudos são 

“voltados ao conhecimento de realidades locais, baseadas em opiniões de um grupo 

restrito de sujeitos” (ANDRÉ et al., 1999, p. 303). Assim, compreende-se que as 

pesquisas desenvolvidas na área exploram questões centralizadas, não suprindo as 

inquietações acerca da formação dos professores. 

As pesquisas realizadas na área de formação de professores seguem por linhas 

diferenciadas, isso pode ser observado na pesquisa feita por André e colaboradores 

(1999), pois esse estudo teve o objetivo de “fazer uma síntese integrativa do 

conhecimento sobre o tema formação do professor” (ANDRÉ et al., 1999, p. 301). 

Nesse trabalho, as autoras verificaram dissertações e teses do período de 1990 a 1996, 

nos programas de pós-graduação; em artigos publicados em 10 periódicos da área da 

educação, publicados de 1990 a 1997; e pesquisas apresentadas de 1992 a 1998 no 

Grupo de Trabalho Formação de Professores da Anped. 

Nesse estudo realizado por André e colaboradores (1999), notou-se que as 

pesquisas sobre formação docente possuem focos variados. Já que o Grupo de 
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Trabalho Formação de Professores da Anped explorava os trabalhos sobre a 

formação específica e a formação pedagógica, com estudos que buscam demonstrar a 

importância da interdisciplinaridade nos programas de formação docente. 

Os estudos publicados nos periódicos apresentaram um perfil diferente 

exibindo um “discurso [...] ideologizado e politizado, abrangendo aspectos amplos e 

variados da formação docente, definindo concepções, práticas e políticas de 

formação” (ANDRÉ, 1999, pp. 306-307). 

Essa pesquisa realizada por André e colaboradores (1999) mostra a 

diversidade de temas explorados dentro da área de formação de professores e aponta 

a necessidade de ter um objeto próprio de pesquisa para nortear os estudos e suprir 

as brechas ainda existentes. 

André (2010a) aponta que é essencial ter um objeto próprio como critério para 

delimitar um campo de pesquisa. Assim, percebe-se que os estudiosos da área de 

formação de professores vêm buscando estabelecer o objeto desse campo de estudo 

nos encontros científicos. 

Ludke (2012) revela que o tema formação de professores é bastante 

estimulante, pois vem realizando estudos há algum tempo sobre a relação entre o 

professor e a pesquisa, tanto no âmbito da sua formação como no exercício do 

magistério. E afirma que é interessante “estudar essa complexa relação, como 

também o que sobre ela tem sido objeto de estudos e pesquisas nos últimos anos” 

(LÜDKE, 2012, p. 630). 

Com base nas discussões acerca do foco de pesquisa para a área de formação 

de professores, Zeichner (2009) desenvolveu um trabalho intitulado “uma agenda de 

pesquisa para a formação docente”, em que verifica as limitações desse campo de 

estudo e apresenta sugestões sobre planos de pesquisa, metodologias e tópicos que 

possam melhorar a qualidade das pesquisas. O autor acredita que “são necessários 

mais estudos longitudinais que examinem os efeitos da formação docente ao longo 

do tempo” (ZEICHNER, 2009, p. 19). 

O mesmo autor, ao delinear o estudo sobre a temática estudada, tem como 

finalidade “superar algumas das principais limitações [...] e ampliar linhas de 

trabalhos promissoras” (ZEICHNER, 2009, p. 13). No estudo desenvolvido por 
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Zeichner (2009), é evidenciado que o desafio no desenvolvimento das pesquisas para 

a área encontra-se em explicar a diversidade de questões que os pesquisadores 

buscam esclarecer e suas ligações com as diferentes respostas essenciais para a 

sociedade. 

Ainda sobre a inquietação com o objeto de pesquisa, Diniz-Pereira (2013) 

relata que, com o passar do tempo, ocorreram mudanças, uma vez que a pesquisa 

sobre formação docente teve intensas críticas aos discursos prescritivos, pois 

exploravam apenas os aspectos funcionais e operacionais. Depois dos anos 2000, 

iniciam-se as mudanças nas abordagens metodológicas, superando as fragilidades 

apontadas anteriormente. Após as apreciações, houve uma reflexão a respeito da 

questão que norteava o campo. 

A partir dos estudos desenvolvidos pelos pesquisadores sobre a área formação 

de professores, percebeu-se que, ao longo dos anos, esse campo de estudo vem 

ganhando espaço e se consolidando. Mas nota-se que ainda existem lacunas nos 

estudos cienciométricos. Este configura-se como estudo quantitativo que possui um 

diferencial metodológico, pois a cienciometria tem como objetivo “compreender 

como e quanto os cientistas se comunicam” (MACIAS-CHAPULA, 1998, p. 135). 

A presente pesquisa explorou como esse campo de estudo está se 

configurando. Para melhor compreensão, foram investigadas as referências 

bibliográficas que são utilizadas nos artigos, pois as publicações “constituem o 

principal canal formal de disseminação da ciência” (RIBEIRO, 2006, p.6). 

 

      1.2 Difusão das pesquisas e avaliação da produção científica 

 

A comunidade científica vem avançando em suas produções com a pretensão 

de ampliar cada vez mais a confiança, validade e utilidade de suas elaborações. 

Assim, “produzir e conhecer o melhor, o mais qualificado, o diferenciado, o mais 

valorizado, requer avançar em domínios também diferenciados e melhor 

capacitados” (ERDMANN, 2011, p. 1). 

Portela e Souza (2013) asseguram que a atividade científica obteve na 

sociedade contemporânea um olhar que a favorece, conferindo maior validez, 
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utilidade e credibilidade. A “Produção e a socialização de conhecimentos vêm sendo 

alvo de grandes interesses e desafios” (ERDMANN, 2011, p. 1). 

Costa e colaboradores (2012) explicam que é interessante entender o que é 

classificado como produção científica, descrevendo os seguintes tipos mais 

significativos: “livros; teses; capítulos de livros; artigos publicados em revistas 

científicas; comunicações em atas de conferencias; relatórios técnicos, materiais 

pedagógicos, White papers e páginas web” (COSTA et al., 2012, pp.1-2). Vale 

ressaltar que o presente estudo dá ênfase às publicações de artigos em revistas 

científicas. 

Com a expansão da produção científica, surge a necessidade de avaliá-la. “A 

avaliação da produção científica se impõe [...] da sociedade em geral, e dos 

governantes e das empresas que financiam as pesquisas, [...] quanto a partir de 

dentro da própria comunidade científica” (PORTELA; SOUZA, 2013, p. 1717).  

Ao se remeterem à avaliação da produção científica, Costa e colaboradores 

(2012) notificam que é interessante que a publicação, ao ser exposta oficialmente, não 

seja alterada, que seja nitidamente identificada e que tenha embasamento a partir de 

critérios reconhecidos. Assim, “o resultado das atividades de investigação deve 

cumprir os seguintes critérios: ser credível, ser divulgado e estar acessível” (COSTA 

et al., 2012, pp.1-2). 

A necessidade de definir parâmetros para aferir a qualidade da informação 

registrada data da década de 1960, com referência à avaliação de revistas científicas e 

técnicas, isso, segundo Krazyzabowski e Ferreira (1998). Sola e Bonacim (2013) 

afirmam que, atualmente, continua a necessidade de submeter à produção científica 

a análise, em especial, com o incentivo da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior), na divulgação dos estudos através dos periódicos. 

Pois a CAPES atua na agregação dos programas na seguinte organização: 

 

[...] avaliação da pós-graduação stricto sensu; acesso e divulgação da 
produção científica; investimentos na formação de recursos de alto nível no 
país e exterior; promoção da cooperação científica internacional; indução e 
fomento da formação inicial e continuada de professores para a educação 
básica nos formatos presencial e a distância (BRASIL, 2016). 
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Portela e Souza (2013) explanam que as técnicas avaliativas progrediram. A 

princípio, empregava-se o número de publicações como indicador de produção, 

rapidamente esse parâmetro foi desprezado, pois almejava-se quantificar a qualidade 

das publicações. Aderiu-se a contagem das citações, devido à crença de que somente 

os cientistas possuem habilidade de analisar um produto científico. Posteriormente, 

verificam-se os equívocos nesse método utilizado, assim, busca-se potencializar, 

passando a fazer uso do “número de citações com número de artigos citados, como 

fator de impacto” (PORTELA; SOUZA, 2013, p.1718). 

Portela e Souza (2013) ainda declaram que esses mecanismos avaliativos 

devem passar pelo próprio crivo da comunidade científica ao serem delimitados os 

parâmetros. Deste modo, percebe-se que o foco é manter a autonomia do cientista, 

autonomia essa que deve prevalecer para com suas produções, o que leva a 

compreender que a avaliação da produção científica deve ser realizada por 

interpares.  

A Avaliação por pares (peer-review), segundo Freitas (1998), é a apreciação 

efetuada por uma comissão, composta por pesquisadores especialistas e/ou com 

maior experiência, esse tipo de avaliação é a mais empregada pela comunidade 

cientifica.  

A revisão por pares é exposta por Leite (2008) ao apontar que a aplicação 

desse processo nos manuscritos científicos é indispensável para aumentar o prestígio, 

a qualidade e a credibilidade das revistas, visto que devem estar explícitas as regras 

da revista e as instruções que nortearão o autor para a elaboração de seu texto. No 

entanto, o referido autor também assinala que essa técnica tem suas contradições 

“sendo considerado por alguns pesquisadores de moroso, trabalhoso, caro e sujeito 

ao viés de opiniões e conflito de interesses” (LEITE, 2008, p. 728). 

“Os indicadores de qualidade científica baseiam-se na percepção ou opinião 

dos pares que avaliam as publicações pelos seus conteúdos” (COSTA et al., 2012, p. 

2). Portela e Souza (2013) acreditam que a avaliação da produção científica realizada 

por pares é uma opção que pode fortalecer na análise de qualidade em prol da 

produção. 

Outros métodos usados para quantificar a produção científica são as 
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“metrias”, que estão subdivididas em bibliometria, cienciometria, informetria e 

Webometria.  Em que “todas têm funções semelhantes, mas, ao mesmo tempo, cada 

uma delas propõe medir difusão do conhecimento científico e o fluxo da informação 

sob enfoques diferentes” (VANTI, 2002, p. 153). 

Os indicadores bibliométricos possuem ferramentas avaliativas, que se 

dividem em: “Indicadores de qualidade científica; Indicadores de atividade científica; 

Indicadores de impacto científico; Indicadores de associações temáticas” (COSTA et 

al., 2012, p. 2).   

A informetria e a Webometria possuem objetivos distintos, assim, o primeiro 

tem como foco “melhorar a eficiência da recuperação da informação” [...]; e a 

webometria tem o propósito de “avaliar o sucesso de determinados sítios [...] e 

melhorar a eficiência dos motores de busca na recuperação das informações” 

(VANTI, 2002, p. 160). 

Spinak (1998) afirma que a cienciometria dedica-se a mensurar os assuntos 

relacionados ao crescimento da ciência, o desenvolvimento das disciplinas e 

subdisciplinas, a relação entre ciência e tecnologia, assim como a associação entre o 

desenvolvimento científico e o crescimento econômico. A cienciometria constitui foco 

do trabalho e será abordado com maior ênfase em um capítulo específico sobre esse 

assunto.    

Portela e Souza (2013) declaram que, mesmo com a existência de diferentes 

métodos avaliativos, persiste a dificuldade de avaliar o processo de produção 

científica. Pois, sabe-se também que nenhum procedimento avaliativo assegura 

quanto à impessoalidade, justiça e igualdade, visto que podem envolver outros 

pontos, uma vez que a composição da comissão pode ser tendencioso, devido “as 

disputas em torno do capital cientifico, passando pelo acesso a fontes de 

financiamento” (PORTELA; SOUZA, 2013, p. 1718). 

 

      1.3 As revistas científicas na difusão das pesquisas 

 

As revistas apresentam uma função importante para a ciência, visto que serve 

“como um veículo de comunicação entre a comunidade científica e profissional em 
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um determinado campo” (JIMÉNEZ ALEIXANDRE; GARCÍA-RODEJA GAYOSO, 

1997, p.1). Ribeiro (2006) confirma a ideia anterior ao elucidar que as revistas são 

utilizadas para divulgação das pesquisas, tornando os resultados dessas descobertas 

públicas.  Brofman (2012) acrescenta que as publicações, além de divulgarem os 

estudos, também propiciam a utilização e a avaliação sob outras óticas. 

“O primeiro meio utilizado para a transmissão de informações científicas foi a 

correspondência pessoal” (SOUZA, 2006, p. 24). A carta era o instrumento no qual os 

cientistas se apropriavam para apresentar suas ideias e pesquisas aos seus amigos. 

Em 1665, na França, surge a primeira revista científica, com publicações semanais em 

Paris, nomeada Journal dês Sçavans. Dois séculos depois do primeiro exemplar 

europeu, o Brasil adere aos periódicos científicos, sendo iniciado pela: 

 

[...] Gazeta Médica do Rio de Janeiro, criada em 1862 e, a seguir, surgiu a 
Gazeta Médica da Bahia, em 1866. [...] Entretanto, a primeira revista 
regularmente publicada no Brasil, em 1917, foram os Anais da Academia de 
Ciências, com o nome de Revista da Sociedade Brasileira de Ciências. 
(SOUZA, 2006, p. 25). 

 

Com o desenvolvimento da tecnologia, os computadores ligados à rede de 

internet tornaram-se instrumentos fundamentais na ampliação da comunicação. 

Desse modo, as editoras necessitaram aprimorar seus serviços, aperfeiçoando a 

qualidade e ampliando a velocidade ao editorar as revistas. “O número de revistas e 

artigos disponibilizados na internet vem crescendo continuamente e, atualmente, 

quase todas as revistas [...] já podem ser acessadas” (SOUZA, 2006, p. 24). 

As revistas são usadas para evidenciar os resultados dos estudos, 

colaborando, assim, com os gestores na organização e no planejamento das 

atividades, visto que a “principal missão é promover o papel da ciência e tecnologia 

em termos de desenvolvimento econômico e elevar a qualidade de vida da 

população” (ARENCIBA JORGE; MOYA ANEGÓN, 2008, p. 2). 

“Os cientistas necessitam divulgar o seu trabalho, a sua pesquisa, para 

transformar os dados manipulados1 em informação e assim, gerar conhecimento” 

(STUMPF, 1996 apud SOUZA, 2006, p. 383). As revistas científicas têm embutidas às 
                                                             
1
 Ressalvando que a apropriação da palavra manipulação foi empregada como sinônimo de manuseio, 
de utilização. Fonte: <https://www.sinonimos.com.br/manipulacao/>. 
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suas missões a valorização da pesquisa em todas as suas dimensões e complexidades, 

possibilitando as condições necessárias para a geração de novos conhecimentos na 

diferentes áreas. 

O prestígio das revistas é alicerçado com base no comprometimento da equipe 

que a compõe, assim como daquilo que é publicado em suas edições. Jiménez 

Aleixandre e García-Rodeja Gayoso (1997) descrevem sobre a colaboração das 

revistas para com as pesquisas, pois, por intermédio das leituras formais, é possível 

verificar quais as problemáticas a serem estudadas, assim como os métodos de 

estudo e, em especial, o que está sendo aceito ou excluído nesse meio.  

Vanti (2002) declara que, com o aumento da ciência e da tecnologia, surge a 

necessidade de avaliar e expressar o progresso obtido pelas diferentes áreas do 

conhecimento. No entanto, com esse acréscimo das publicações em revistas, faz-se 

necessário dispor de critérios para obter bons trabalhos. 

Brofman (2012) salienta alguns critérios, em que as revistas científicas podem 

despertar para o reconhecimento, como: 

 

Ter como objetivo ampliar os conhecimentos de uma área do saber, portanto 
ser especifico; contar com um comitê editorial de especialistas capazes de 
assegurar um alto nível de publicações; ser aberta a contribuições externas 
para garantir qualidade e competitividade; ser indexadas; receber pedidos 
de assinaturas de instituições e pessoas físicas; receber pesquisas originais 
submetidas para publicação de autores externos e internos; ter seus artigos 
mencionados em outras publicações (BROFMAN, 2012, p. 419). 

 

No entanto, aferir a qualidade de uma revista é um papel complexo, posto que 

são analisadas a partir de objetivos, que podem variar conforme a pretensão, assim, a 

“indexação em bases de dados, financiamento da publicação, desenvolvimento de 

coleções, mensuração da produção científica ou do impacto do conteúdo” (LEITE, 

2008, p. 727), são alguns pontos assinalados. 

A presente pesquisa não tem como objetivo avaliar as revistas científicas, 

porém, identificar que a qualidade dessas é fundamental para que as pesquisas que 

utilizam essas fontes como dados também tenham qualidade nas informações 

extraídas. 

A “validação de novos conhecimentos científicos sempre precisou do consenso 
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de uma comunidade” (ARENCIBA JORGE; MOYA ANEGÓN, 2008, p. 5), que, por 

meio do julgamento dos especialistas, pudessem receber as devidas críticas e/ou 

elogios. Assim, Leite (2008), ao estabelecer critérios para averiguação da qualidade 

das revistas científicas, dividiu os aspectos intrínsecos e extrínsecos. 

Em se tratando dos indicadores de qualidade intrínsecos ou de conteúdos na 

avaliação das revistas, Leite (2008) aponta o conteúdo científico da revista, a revisão 

por pares e o corpo editorial. O primeiro exprime os aspectos de relevância da 

publicação; o segundo baseia-se na análise do estudo sob a ótica de um ou mais 

especialistas; e o outro é a submissão apreciativa ao Conselho Editorial ou Comissão 

Científica, ou seja, é a mensuração por pesquisadores renomados, que possuem a 

habilidade de examinar e indicar pareceristas. 

A periodicidade e pontualidade, duração, normatização, corpo editorial, 

difusão, indexação, endogenia, fator de impacto e sistema QUALIS –CAPES são 

indicadores de qualidade extrínsecos ou formais descritos por Leite (2008), a fim de 

demonstrar a qualidade da produção editorial da apresentação da revista. 

Krzyzanowski e Ferreira (1998) já mencionavam esses indicadores no seu 

modelo de avaliação de desempenho, mas não os dividiam em indicadores 

intrínsecos e extrínsecos, no entanto, acrescentavam as seguintes variáveis: existência 

de coleções nas bibliotecas-base do sistema Comut, desempenho geral, divulgação e 

colaboração dos autores, sendo que são atribuídos pontos na avaliação de todos os 

requisitos. 

Em se tratando dos incentivos financeiros, Brofman (2012) expõe que as 

agências que financiam o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação 

precisam compreender que a divulgação dos resultados é tão importante quanto o 

estímulo à produção científica e tecnológica, assim como a sua utilização em prol da 

qualidade de vida da coletividade. 

A realização das pesquisas fica comprometida em virtude da escassez de 

investimento financeiro, esse é um problema que persiste e Krzyzanowski e Ferreira 

(1998) fizeram alusão a essa problemática, ao declarar que o desprovimento de 

recursos prejudicava as revistas, porque dificulta a autonomia financeira das 

editoras, surgindo a necessidade de procurar incentivo junto às agências financeiras. 
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Garrido e Rodrigues (2015) afirmam que os subsídios financeiros sofreram 

cortes expressivos, apesar disso, o número de alunos nos cursos de pós-graduação 

vem aumentando de modo considerável nos últimos anos. Outra contradição 

existente está nas afirmações do governo brasileiro, visto que seus discursos dão 

ênfase para a importância da ciência e, no entanto, não colabora para pô-la em 

prática. 

Leite (2008) revela que os programas de financiamento e bases de dados 

geralmente adotam padrões avaliativos que contemplem os elementos de forma e 

conteúdo, enquadrando aos graus de exigência e obrigatoriedade, inclusive aspectos 

específicos como: 

• Mecanismos de avaliação pelos pares; 

• Composição do Conselho Editorial ou Científico; 

• Formato; 

• Distribuição; 

• Acesso; 

• Visibilidade; 

• Indexação;  

• Índice de impacto. 

 

 1.3.1 Artigos  

 

O artigo é um dos meios de disseminação mais usado para divulgar os 

resultados das pesquisas, isso devido à sua facilidade de publicação e ao aumento 

significativo de difusão do conhecimento, conforme afirmam Medeiros e Vitoriano 

(2015). Assim como, “mais utilizado para compartilhamento de resultados de 

pesquisas, dada sua importância, prestígio, abrangência e reconhecimento da 

comunidade cientifica” (MEDEIROS; VITORIANO, 2015, p. 493). 

Diante da importância desses documentos científicos, vêm surgindo algumas 

inquietações acerca da sua qualidade. Destarte, Krzyzanowski e Ferreira (1998) 

dissertam sobre a preocupação crescente quanto à proliferação dos artigos nas 

diferentes áreas do conhecimento, devido às críticas que vêm sendo expostas no que 
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dizem respeito à qualidade do material produzido. As críticas são direcionadas à 

“irregularidade na publicação e distribuição das revistas, falta de normatização dos 

artigos científicos e das revistas e a ausência de corpo editorial e de consultores 

qualificados” (KRZYZANOWSKI; FERREIRA, 1998, p. 165). Com relação aos 

periódicos nacionais, a inquietação se concentra com o pequeno número de artigo na 

língua portuguesa a ingressar no exterior; a pouca inovação e originalidade nos 

trabalhos propagados. 

Vale ressaltar que a qualidade dos artigos está intimamente relacionada com a 

formulação do problema, assim, uma boa problemática possui maiores chances de 

gerar bons resultados. Jiménez Aleixandre e García-Rodeja Gayoso (1997) apontam 

outro ponto que aumenta a credibilidade dos estudos, que é descrever o ponto de 

partida e os avanços realizados em pesquisas anteriores. Assim como ter um 

embasamento teórico fundamentado, conhecendo a essência da literatura a ser 

aplicada, pois citações incoerentes comprometem o rigor do artigo. 

A ambição científica pode provocar uma “falsa sensação de produtividade 

científica” (BROFMAN, 2012, p. 419). Isso ao fundar uma revista, na qual os 

profissionais, em sua maioria, sejam da instituição para compor o corpo editorial e 

autores, com a finalidade de publicar com facilidade seus trabalhos, sem submeter a 

diferentes avaliações e sob outras visões externas. 

 

      1.4 As referências bibliográficas nas pesquisas 

 

A produção do conhecimento está intimamente relacionada com a atividade 

de escrita e leitura, assim afirmam Callon e colaboradores (1995). “Sem a atividade 

de escrita e leitura, a ciência perderia sua consistência e sua razão de ser” (CALLON, 

et. al, 1995, p.19). A produção do conhecimento científico recebe a colaboração dos 

pesquisadores que investem maior parte do seu tempo na realização de leituras e 

escrita, absorvendo as contribuições dos colegas.  

Callon e colaboradores (1995) mencionam que a literatura mais significativa 

que existe para os pesquisadores são os textos científicos. Esses apresentam os 

resultados dos experimentos, das experiências e dos registros feitos pelos 
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pesquisadores e, na maioria das vezes, são apresentados no formato de artigos 

científicos. 

O referido autor reconhece ainda que são nas conferências e nos seminários, 

durante as trocas de experiências com os colegas, que surgem as ideias originais. Mas 

é a partir das críticas e objeções recebidas que se demonstram quais as produções 

mais ou menos sólidas, pois “a verdade é um subproduto do debate de ideias 

conflitantes” (CALLON et al., 1995, p.19). 

Os documentos permitem que outros pesquisadores os explorem, ampliando, 

assim, o ciclo de produção. Nesse ciclo, o material elaborado e publicado é explorado 

nos estudos subsequentes como literatura base; e também é utilizado no formato de 

citação, ao ser referenciado. 

Spinak (1996) equipara os conceitos de citação e referência, ao afirmar que a 

“referência é a palavra utilizada para assinalar a transferência de um documento 

para outro indicando a relação entre eles, e isso também pode ser chamado de 

citação” (SPINAK, 1996, p. 51). 

De acordo com Callon e colaboradores (1995), o conhecimento produzido 

pelos pesquisadores torna-se mais confiável e ganha maior credibilidade depois que 

passa por avaliações, um dos métodos avaliativos é a cienciometria. “A manifestação 

mais elaborada do trabalho da escrita e da crítica é a razão pela qual a cienciometria 

tem se interessado” (CALLON et al., 1995, p.22). 

As pesquisas cienciométricas possibilitam “analisar o alcance e o significado 

de uma determinada citação” (CALLON et al., 1995, p.25). O indicador de impacto 

cienciométrico é “um indicador de avaliação do impacto das revistas, que determina 

a frequência com que um artigo é citado” (COSTA et al., 2012, p. 2). 

A seleção de referencial perpassa por uma pesquisa minuciosa, pois, para 

utilizar os estudos produzidos por colegas, é preciso “consultar as referências e 

avaliar sua relevância” (CALLON et al., 1995, p.24).  

“Uma pesquisa bibliográfica e a leitura das referências relevantes devem ser os 

pontos de partida de qualquer projeto de investigação” (HOWELL, 2003, p. 51). Pois 

a base na construção dos trabalhos são as referências. A partir delas, é possível 

justificar as pesquisas desenvolvidas e os métodos utilizados, fornecendo, assim, o 
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embasamento científico. Estas devem ser subsídios durante toda a realização de seu 

projeto de pesquisa, sendo a pesquisa uma contextualização dos referências. 

Um estudo passa a ser antiético no momento em que a pesquisa é utilizada 

somente para confirmar estudos anteriores sem acrescentar novos conhecimentos à 

investigação, sendo que este já foi confirmado em outros estudos. “É fútil, no 

entanto, parar muitas horas e investir tempo e esforço em um projeto de pesquisa, 

apenas para descobrir que os seus achados estão bem estabelecidos, fatos que foram 

confirmados em muitos estudos anteriores” (HOWELL, 2003, p. 51). 

As pesquisas científicas se sustentam ao referenciar trabalhos que já foram 

certificados, utilizando-os como ponto precursor. Callon e colaboradores (1995) 

expõem que os autores fazem referências a outras obras já existentes, ao mencionar 

resultados expostos em publicações anteriores. 

“A indexação de citações está baseada na premissa de que uma citação 

bibliográfica é a expressão de uma relação entre dois documentos, aquele que cita e 

aquele que é citado” (MACIAS-CHAPULA, 1998, p. 136).  Spinak (1996) ratifica que o 

fato de consultar ou fazer referência a uma obra anterior demonstra a 

compatibilidade existente entre ambas. 

“O uso de referências é geralmente considerado como uma demonstração da 

influência que um autor recebe de outros, de modo que a análise de citações e co-

citação é uma ferramenta para medir a rede de influência de ideias científicas” 

(SPINAK, 1996, p. 59). Mas há quem julgue que as referências são símbolos 

conceituais. 

A literatura científica é citada por seus colegas, “podendo ser classificada em 

várias partições dicotômicas, dependendo da natureza e função do contexto que são 

usados” (SPINAK, 1996, p. 51). Os motivos destas classificações são devido às 

diferentes formas com que os autores se apropriam e das desigualdades das citações. 

As razões para citar são muito diversas, assim afirmam Spinak (1996); Macias-

Chapula (1998); Callon e colaboradores (1995). “Houve vários estudos que analisam 

as motivações de referências, que são muitas e várias” (SPINAK, 1996, p. 12). 
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Macias-Chapula (1998) acrescenta que os motivos para um autor citar de 

determinado modo pode ser íntegra ou fútil. A autora faz menção a quinze funções, 

que foram apontadas por Weinstock (1971), consideradas honestas. Que são:  

 

1. prestar homenagem aos pioneiros; 2. dar crédito para trabalhos 
relacionados; 3. identificar metodologia, equipamento etc.; 4. oferecer leitura 
básica; 5. retificar o próprio trabalho; 6. retificar o trabalho de outros; 7. 
analisar trabalhos anteriores; 8. sustentar declarações; 9. informar aos 
pesquisadores de trabalhos futuros; 10. dar destaque a trabalhos pouco 
disseminados, inadequadamente indexados ou desconhecidos (não citados); 
11. validar dados e categorias de constantes físicas e de fatos etc.; 12. 
identificar publicações originais nas quais uma idéia ou um conceito são 
discutidos; 13. identificar publicações originais que descrevam conceitos ou 
termos epônimos, por exemplo, Mal de Hodgkin; 14. contestar trabalhos ou 
idéias de outros; 15. debater a primazia das declarações de outros. 
(WEINSTOCK, 1971 apud MACIAS-CHAPULA, 1998).  

 

Em relação à escolha das citações, muitos as fazem simplesmente por 

modismo, sem conhecer a essência da literatura, e sem uma reflexão dessa 

apropriação, ou seja, “pode não estar claro nas mentes desses autores por que eles 

citam de uma determinada maneira, ou como as citações estão relacionadas com a 

ideologia da ciência” (MACIAS-CHAPULA, 1998, p. 136). 

Spinak (1996) faz menção que a apropriação das referências variam de maior a 

menor relevância. Aponta que valer-se de outras literaturas é uma forma de 

compartilhar ideias e, ao mesmo tempo, respaldar-se. Ao citar documentos, existe 

uma variedade de fatores, inclusive valores do próprio autor. São fatores 

influenciantes para fazer referenciais em um determinado estudo, segundo Spinak 

(1996) “o resultado de suas percepções, atitudes, preconceitos e erudição”. Sendo 

esses tidos como fatores intrínsicos ao próprio autor. 

Dentre as razões para citar, pode estar: a exibição de resultados de pesquisas 

anteriores, a fim de comprovar para o leitor a veracidade da informação; mencionar a 

literatura consagrada há anos, por considerá-los como seguro, “reforçando ainda 

mais sua autoridade” (CALLON et al., 1995, p.19). 

As diferentes finalidades para se referenciar um material são descritas por 

Spinak (1996) em categorizações definidas, entre: “a) as ideias e Procedimentos 

utilizados no artigo; b) as citações necessárias dispensável; C) semelhante ao seguinte 
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artigo [...]; d) entre o material que é considerado bom e aqueles que são julgados 

ruins” (SPINAK, 1996, p. 52). 

Spinak (1996) aponta mais categorias diferentes para utilização das referências 

estruturadas nos estudos de Oppenheim e Renn em 1978, que são: 

 

Antecedentes históricos; Descrição de outros trabalhos relevantes. O 
fornecimento de informações ou dados adicionais. Usando fórmulas 
matemáticas. Utilizando metodologia. Teorias ou métodos não aplicáveis, ou 
não são adequados (OPPENHEIM; RENN, 1978 apud SPINAK, 1996, p. 12). 

 

Ao fazer alusão sobre a análise da precisão das citações, Spinak (1996) aponta 

três tipos de erros, que são pequenos, grandes e de distorção da nomeação. O autor 

especifica como maior aquele que impossibilita a localizar o documento original; o 

pequeno, quando suprime dados basilares, no entanto, não atrapalha a averiguação 

no documento; em se tratando da distorção da nomeação ou designação fraudulenta, 

é assinalada quando as expressões são utilizadas fora do contexto, exprimindo um 

significado diferente da mensagem que o texto original expõe. 

“Entre os problemas inerentes na análise de citações estar: Citação incompleta; 

nomeação tendenciosas; compromissos negativos”. (MACROBERTS; MACROBERTS, 

1989 apud SPINAK, 1996, p.12). Os investigadores explanam que a apropriação dos 

documentos não é um indicativo comprovado de influência. 

Oppenheim e Renn (1978 apud SPINAK, 1996) esclarecem que os críticos do 

processo explicam que citar não é unicamente um ato de dar crédito, mas um retorno 

mais complexo, pois a ânsia para persuadir exerce uma função importante. 

A censura acerca da análise de citações gira em torno dos métodos que são 

utilizados, pois condena-se que os métodos não passaram por uma investigação 

adequada. “Avaliação dos resultados tem sido empregada sem uma compreensão 

clara de por que os autores fazem referências e na ausência de trabalhos empíricos 

para investigar as motivações da citação” (BROOKS, 1985 apud SPINAK, 1996, p. 12). 

“Muitas das citações pode ser considerado redundante” (Idem, p. 52). O autor 

explica que isso ocorre porque várias citações são empregadas com repetições 

desnecessárias, e aponta que esse excesso ocorre pelo fato de os autores citarem 

diversos trabalhos, ao invés de se apropriarem apenas do essencial. 
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O preparo e a organização das referências não devem ser negligenciados. Não 

deve haver descuidos e escolhas erradas. É importante ler todos os materiais citados. 

Não pode haver falhas ou desleixo na apresentação de uma lista de referências. Os 

avaliadores ficam atentos e criticam isso. As referências utilizadas num trabalho 

permitem “desenvolver bastante uma compreensão autorizada do estado do 

conhecimento em sua área de interesse” (HOWELL, 2003, p. 61). 

A utilização de uma referência em um trabalho publicado subsequente 

proporciona a medida de sua perceptibilidade e de sua repercussão, “não da sua 

qualidade, da sua importância ou utilidade” (CALLON et al., 1995, p.25). 

  

A maioria das revistas limita o número de referências que podem ser 
anexadas a um artigo. Certamente, nenhum editor irá acolher um artigo de 
1500 palavras com 60 referências em anexo. Por outro lado, você deve citar 
tais materiais que são necessários para apoiar o seu trabalho e tentativa de 
produzir uma discussão inclusiva, que reconhece os pontos de vista 
diferente do seu (HOWELL, 2003, p. 58). 

 

Arencibia Jorge e Moya Anegón (2008) explanam que o número de citação que 

um trabalho recebe não deve ser analisado isoladamente como um fator 

determinante da qualidade. Deve-se observar a natureza da convocação, para 

apreciar a utilidade, que vai além, “indica respeito a certas normas gerais de 

qualidade exigidos pelos pesquisadores para considerar o trabalho realmente 

valioso” (ARENCIBIA JORGE; MOYA ANEGÓN, 2008, p. 8). 

 

      1.5 Cienciometria  

 

Os estudiosos expõem que vivemos na era do conhecimento. A sociedade 

atual pode ser designada como sociedade do conhecimento, “onde quem domina são 

os profissionais especialistas e seus métodos científicos” (GARRIDO; RODRIGUES, 

2015, p. 1). 

Para avaliar a produtividade do conhecimento científico, pode-se apropriar 

dos diferentes métodos, “que permitem medir os fluxos da informação, da 

comunicação acadêmica e da difusão do conhecimento científico [...]” (VANTI, 2002, 

p. 152). Garrido e Rodrigues (2015) declaram que os pesquisadores exploram esse 
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conhecimento para solucionar questões de políticas públicas e privadas e, para isso, 

os profissionais valem-se dos métodos científicos. 

Com o crescimento científico e o avanço da ciência e da tecnologia, torna-se 

nítida “a necessidade de avaliar tais avanços e de determinar os desenvolvimentos 

alcançados pelas diversas disciplinas” (VANTI, 2002, p.152). Ou seja, com o fato de a 

ciência e de a tecnologia terem se expandido significativamente, brota, assim, a 

premência de analisar o desenvolvimento do conhecimento científico. 

A comunicação e informação fazem parte da essência da ciência. As pesquisas, 

na maioria das vezes, recebem influências das novas informações. O ciclo de 

informação é constante, essas sucessões geram novas descobertas. “Para entender o 

papel que a informação desempenha na vida dos cientistas é necessário apreciar o 

mundo em que trabalham, a natureza do seu trabalho e influências a que estão 

sujeitos” (SPINAK, 1998, p. 1). 

Macias-Chapula (1998) declara que os cientistas têm um compromisso com a 

comunidade científica, que é tornar público os resultados das pesquisas através das 

publicações. Essas pesquisas têm evoluído em termos de produção. Os objetivos 

dessas publicações são: “divulgar descobertas científicas, salvaguardar a propriedade 

intelectual e alcançar a fama” (MACIAS-CHAPULA, 1998, p. 134). “Não podemos 

interpretar os dados sobre as necessidades de informação e usá-los sem reconhecer 

que cientistas e técnicos estão no cerne de muitos sistemas que tocam todos os 

aspectos do seu trabalho” (SPINAK, 1996, p.1). 

Para Spinak (1998), a ciência é tida como um sistema de informação, 

especialmente, a informação em forma de publicação, e julga que publicação é 

qualquer informação registrada em formato permanente e disponível para uso 

comum. A partir dessa afirmação, o autor expõe que a ciência pode ser 

compreendida como uma empresa de entrada e saída. A medida dessa entrada e 

saída “são as bases dos indicadores científicos” (SPINAK, 1998, p. 141). 

“Existem diversas formas de medição para avaliar a ciência e os fluxos da 

informação [...]” (VANTI, 2002, p. 152). A aplicação das “ferramentas conceituais e 

metodológicas que têm sido desenvolvidos sob o nome de bibliometria, 

cienciometria, informetria” (SPINAK, 1996, p. 1) e webometria. “Estas subdisciplinas 
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apesar de apresentarem algumas semelhanças ou pontos de convergência, possuem 

características, enfoques e funções dissímeis” (VANTI, 2002, p. 152). 

A ciência desempenha grandes esforços para desenvolver diretrizes 

apropriadas para formulação desses indicadores. “Apesar dos esforços consideráveis 

que foram feitos para vir a ter um conjunto de definições e classificação geral, 

adequada, completa e inequívoca, a situação continua longe de ser completamente 

resolvida” (SPINAK, 1998, p.141). O autor explica que as técnicas para averiguação 

desses indicadores têm poucas décadas, com isso, ainda não estão completamente 

consolidadas. 

Spinak (1996) afirma que a bibliometria é considerada uma disciplina com 

abordagem multidisciplinar. E suas subdisciplinas –  a cienciometria, a informetria e 

a webometria – são métodos empregados para quantificação das produções, sendo 

que um dos pontos que os diferenciam é o objeto de estudo. Assim, Vanti (2002) 

realiza uma adaptação à tabela de Macias-Chapula (1998), com as seguintes 

definições: a bibliometria explora os livros, documentos, revistas, artigos, autores, 

usuários; já a cienciometria dedica-se às disciplinas, assunto, área, campos; enquanto 

a informetria examina as palavras, bases de dados; e a webometria analisa os sítios 

na WWW (URL, título, domínio, tamanho e links), motores de busca. 

Costa e colaboradores (2012) enfatizam a avaliação científica com o uso da 

bibliometria como indicador de qualidade, pois permite “o reconhecimento dos 

investigadores junto à comunidade científica” (COSTA et al., 2012, p. 2).  Santos 

(2003) esclarece que a bibliometria tem como princípio verificar a produção científica, 

por meio da quantificação das publicações. 

No presente trabalho, foi explorada com maior ênfase a cienciometria, porém, 

sabe-se que este método utiliza as ferramentas da bibliometria. Macias-Chapula 

(1998) faz um comparativo entre a bibilometria e a cienciometria, ao conceituá-las. 

Ambas estudam os aspectos quantitativos, sendo que a primeira refere à “produção, 

disseminação e uso da informação registrada”, e a segunda “da ciência enquanto 

uma disciplina ou atividade econômica” (MACIAS-CHAPULA, 1998, p. 134). 

A cienciometria aplica técnicas bibliométricas. De acordo com Medeiros e 

Vitoriano (2015, p.492), a Bibliometria “é uma ferramenta importante na gestão da 
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informação registrada, disponível para os pesquisadores das diversas áreas do 

conhecimento humano”. 

Spink (1998), ao definir bibliometria, afirma que esta é encarregada de analisar 

“a organização dos setores científicos e tecnológicos a partir das fontes bibliográficas 

e patentes”. E a “cienciometria com a produtividade e utilidade cientifica” (SPINAK, 

1998, p. 143). Assim como, analisar o desenvolvimento e as políticas científicas, como 

afirma Spinak (1996). 

Garrido e Rodrigues (2015) alegam que, com os avanços da ciência moderna, o 

número de publicações passou a ser um indicativo da produção científica, que faz 

uso dos índices cienciométricos para verificar a produtividade de uma região ou um 

país. Vanti (2002) complementa que a produtividade cientifica “permite um 

diagnóstico das reais potencialidades de determinado grupos e/ou instituições” 

(VANTI, 2002, p. 153). 

Segundo Macias-Chapula (1998), a comunidade científica apodera-se das 

publicações de artigos, para disseminação das obras. De tal modo que a bibliometria 

e a cienciometria apropriam-se de técnicas para a verificação dessas publicações, 

construindo, assim, indicadores que exponham os progressos da ciência. 

A princípio, a palavra cienciometria apareceu na União Soviética e na Europa 

Oriental e foi praticada, principalmente, na Hungria. “Originalmente se referia à 

aplicação da história quantitativa da ciência e do progresso tecnológico métodos.” 

(EGGHE, 1988b apud SPINAK, 1996, p. 48). 

O conceito de cienciometria foi se aperfeiçoando ao longo dos anos. E na 

atualidade, “o conceito faz referências às leis, propriedades e características diversas 

que subjazem uma dimensão interdisciplinar da comunicação científica” (RAZERA, 

2016, p.557). 

Os dados e indicadores obtidos em pesquisas cienciométricas são usados para 

“traçar um perfil dos campos científicos [...], de cada disciplina, a posição dos 

principais atores dentro do mapa e as representações específicas de cada um dos 

ramos do conhecimento” (VANTI, 2002, p. 156). Enfim, permitem demonstrar e 

compreender a produção de uma área de pesquisa, pois, “de forma geral brindam 

um panorama do comportamento de um grupo de conhecimento a partir da 
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produção científica publicada” (MAZ et al., 2009, p. 186). Em conjunto com pesquisas 

de Estado do Conhecimento, as pesquisas cienciométricas contribuem no 

delineamento de um panorama mais completo sobre um determinado assunto ou 

área. 

De acordo com Mikhilov e colaboradores (1984 apud SPINAK, 1996, p. 49), a 

cienciometria é “a disciplina científica que estuda a estrutura e as propriedades de 

informação científica e leis processo de comunicação“. Garrido e Rodrigues (2015) 

afirmam que a cienciometria estuda o progresso das políticas científicas, 

relacionando-a como uma ferramenta da sociologia da ciência. “Identificando os 

domínios de interesse, onde os assuntos estão concentrados” (MACIAS-CHAPULA, 

1998, p. 135). 

Spinak (1998) afirma que a cienciometria dedica-se a mensurar os assuntos 

relacionados ao crescimento da ciência, o desenvolvimento das disciplinas e 

subdisciplinas, a relação entre ciência e tecnologia, assim como a associação entre o 

desenvolvimento científico e o crescimento econômico. 

Spinak (1998) expõe os temas de interesse da cienciometria para melhor 

compreensão: o crescimento quantitativo das ciências; o desenvolvimento das 

disciplinas; a relação entre ciência e tecnologia; a desatualização dos paradigmas 

científicos; a estrutura de comunicação entre os cientistas; a produtividade e 

criatividade dos investigadores; as relações entre desenvolvimento científico e o 

crescimento econômico. 

Sobre a importância das técnicas da cienciometria, Spinak (1996) expõe a 

relação das possíveis aplicações, e enfatiza que sua relação não se propõe a ser 

completa, ao expor a relação das possíveis aplicações:  

• Identificar tendências e crescimento do conhecimento através disciplinas; 

• Estimar a cobertura de revistas secundárias; 

• Identificar os usuários de diferentes disciplinas; 

• Identificar autores e tendências em diferentes disciplinas; 

• Medir a utilidade de difusão seletiva de informação; 

• Prevendo publicação tendências; 

• Identificar revistas do núcleo de cada disciplina; 
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• Formular políticas de aquisições de orçamento; 

• Adaptar as políticas para descartar publicações; 

• Para estudar a dispersão e obsolescência da literatura científica; 

• Regras de projeto para padronização; 

• Processos de design de indexação, classificação e preparação de resumos 

automáticos; 

• Prevendo editores de produtividade, autores individuais, organizações, 

países etc. 

As técnicas cienciométricas são responsáveis pela produção científica 

mediante os indicadores, assim afirma Spinak (1996). De acordo com HAYASHI, 

(2013), os estudos cienciométricos transcendem o aspecto quantitativo da produção 

científica, possibilitando traçar uma área científica e retirar informações profícuas 

para a compreensão de sua estrutura social e intelectual. 

Vale ressaltar que a “Cienciometria não é panaceia, não é novidade, apresenta 

limites e aspectos polêmicos, mas, também, existem potencialidades em seus 

subsídios [...]” (RAZERA, 2016, p. 559).  É interessante ressaltar que não se julga 

como salvadoras de todos os problemas e necessidades. Mas as pesquisas 

cienciométricas são proveitosas, devido às suas diretrizes teórico-metodológicas, 

sendo acrescentados aos demais estudos que tenham como finalidade mapear o 

panorama ou as especificidades temáticas de uma determinada área. 
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CAPÍTULO 2 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

      2.1 Tipo da pesquisa 

 

A presente pesquisa é predominantemente quantitativa, com bases parciais na 

cienciometria. Os estudos quantitativos têm como meta a coleta sistemática de dados.  

Os dados e indicadores cienciométricos foram utilizados porque permitem 

“[...] mapear o campo científico e extrair informações úteis para a compreensão de 

sua estrutura social e intelectual” (HAYASHI, 2013, p. 85). 

 

      2.2 Material e procedimentos de coleta 

 

Para a realização desta pesquisa, foram explorados como fonte de dados os 

cinco mais antigos e tradicionais periódicos brasileiros da área de Educação em 

Ciências, que apresentam escopo não diretivo a uma única disciplina ou matéria de 

ensino. Estes foram os periódicos consultados: Investigações em Ensino de Ciências - 

IENCI (de 1996 a 2014); Ciência & Educação - Ciên&Edu (de 1998 a 2014); Ensaio - 

Pesquisa em Educação em Ciências (de 1999 a 2014); Revista Brasileira de Pesquisa 

em Educação em Ciências – RBPEC (de 2001 a 2014); Alexandria – Revista de 

Educação em Ciência e Tecnologia (de 2008 a 2014). 

Os periódicos são publicados eletronicamente (em arquivo PDF). Todos os 

artigos foram previamente transferidos dos periódicos (das versões online) para uma 

pasta específica no computador do pesquisador e, então, renomeados, organizando-

os em padrão de ordenação, como neste exemplo: a.v01.n01.a08.n01.con (a = 

Alexandria; v01 = volume 1; n01 = número 1; a08 = ano 2008; n01 = 1º trabalho; con = 

três letras iniciais do título do trabalho). Esse procedimento de nomeação já foi 

utilizado anteriormente em outras pesquisas cienciométricas, como nas de Razera 

(2016b). 

Foram selecionados com ajuda de aplicativos eletrônicos (Adobe Reader® e 

Foxit Reader®) os artigos com 10 ou mais menções a estes descritores: Formação de 

Professor(es); Formação do(s) Professor(es); Formação Docente; Formação Inicial; 
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Formação Contínua(da); Formação em Serviço; Formación del Profesorado; 

Formación de Profesor; Teacher Training; Teacher Education; Formation des 

Enseignants. Não foram analisados artigos com menos de 10 menções aos descritores 

de formação de professores. Essa opção baseou-se em trabalhos anteriores que dão 

indicativos de que todos os trabalhos com presença de 10 ou mais menções aos 

descritores sobre formação de professores têm esse tema como foco principal ou a 

formação docente aparece como destaque na abordagem. Trabalhos com presença 

menor de descritores apenas fazem citações esporádicas ao tema (i.e., o destaque da 

abordagem não é a formação docente; os descritores aparecem em abordagens 

superficiais e/ou não referenciadas). Essa menção sobre os descritores foi realizada 

em outros estudos cienciométricos, como, por exemplo, por Santos (2006). 

Depois de selecionados, confirmamos individual e manualmente que todos os 

artigos com 10 ou mais menções aos descritores (denominamos de FP10+) tinham a 

formação de professores como foco ou destaque em suas discussões. Assim, foram 

analisadas todas as referências utilizadas nesses artigos publicados nas 5 revistas 

acima mencionadas, desde seu número inicial até o último número de 2014. 

A distribuição dos artigos consultados e analisados (TAB 1) foi o resultado da 

síntese inicial da pesquisa, na qual consta o número de artigos consultados no total 

por revista e o número de artigos após a seleção conforme os descritores (artigos 

FP10+), assim como as referências dos artigos FP10+.  

 

Tabela 1: Distribuição dos artigos consultados e analisados 

Artigos FP10+  
Periódico 

 
Artigos consultados (n) 

(n) (%) 

Referências 
nos artigos 

FP10+ 

Média de 
referências por 
artigo FP10+ 

Ciência & Educação 579 97 16,8 2667 27,5 
RBPEC 322 56 17,4 1489 26,6 
IENCI 344 54 15,7 1789 33,1 
Ensaio 316 56 17,8 1413 25,2 
Alexandria 159 47 29,5 1510 31,1 
TOTAL 1720 310 18,0 8869 28,6 

   Fonte: elaborada pela autora. 
 

No total, foram consultados 1.720 artigos. Destes, foram identificados 310 

artigos com a presença dos descritores FP10+. Sendo que não foram analisados 

outros trabalhos que não se configuraram como artigos de pesquisa (resenhas, 
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editoriais, apresentações, cartas, entrevistas etc.). 

Depois dessa etapa, separamos todas as referências bibliográficas dos artigos 

FP10+. Ressalva-se que quatro artigos FP10+ (dois da Alexandria e dois da IENCI) 

foram excluídos desta nossa pesquisa, por motivos técnicos e operacionais na época 

da coleta dos arquivos PDF. Trabalhamos, então, com 310 artigos. Todos esses 310 

artigos FP10+ foram salvos em arquivos próprios que foram utilizados nesta 

pesquisa. Esses 310 artigos resultaram em 8.869 referências. Nós trabalhamos com 

essas 8.869 referências.  

Após confirmação manual e individual de que todos os artigos separados 

faziam parte do escopo da pesquisa, iniciamos o estudo cienciométrico, por 

intermédio de alguns indicadores (apresentados logo a seguir).  

Essa investigação nos possibilitou traçar um perfil cienciométrico das 

referências bibliográficas de artigos que destacam a formação de professores, 

publicados em periódicos brasileiros da área de Educação em Ciências. 

 

      2.3 Procedimentos de análise de dados 

 

Para construção e organização dos indicadores da presente dissertação, foi 

utilizado o método da estatística descritiva. Agresti e Finlay (2012) afirmam que esse 

método objetiva a sintetização e assimilação das informações. Kmeteuk Filho (2005) 

complementa o propósito desse método ao expor que o foco é a “coleta, descrição e 

apresentação dos dados observados, porém sem tirar conclusões mais genéricas 

sobre os mesmos” (KMETEUK FILHO, 2005, p. 63). 

A ênfase da estatística descritiva encontra-se na exposição dos dados colhidos, 

mas sem realizar nenhum tipo de julgamento, ou seja, os dados são autoexplicativos. 

Assim, o dado “pode ser interpretado como uma função cujo objetivo é a observação 

de fenômeno de mesma natureza” (KMETEUK FILHO, 2005, p. 63). 

Foram utilizados outros instrumentos também, em que o pesquisador 

precisou apropriar-se de habilidades informacionais para realizar a análise dos dados 

e examinar os periódicos, aplicando, assim, as ferramentas necessárias, visto que o 

presente estudo aplicou as técnicas da cienciometria. 
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Na aplicação desse método na avaliação da produção científica, é necessário 

manusear técnicas informacionais, ou seja, é preciso possuir conhecimento sobre 

técnicas da Ciência da Informação, isto é, ter competências para executar 

procedimento de acesso, busca, avaliação e recuperação das informações. Essas 

competências estão explícitas no texto de Jesus (2014). 

Vale ressaltar que é importante estar atento para com o objetivo do trabalho, 

para buscar informações relevantes e contributivas, “para a reformatação e 

importação de dados, análise e síntese das informações obtidas” (JESUS, 2014, p. 99). 

Para realização dos procedimentos, foi necessária a utilização de programas 

e/ou softwares, assim, na padronização dos dados, usamos a ferramenta do Word, 

mas na organização dos dados nos gráficos e nas tabelas, foi dado preferência ao 

Excel, devido às possibilidades em organizar de maneiras diversas os dados, bem 

como para garantir a verificação minuciosa e sistemática. A título de exemplo: ordem 

alfabética, soma, porcentagem construção de tabelas e gráficos. 

 

 2.3.1 Indicadores cienciométricos trabalhados 

 

• Distribuição dos artigos consultados e analisados; 

• Evolução diacrônica dos artigos referenciados; 

• Distribuição diacrônica das obras referenciadas nos artigos FP10+; 

• Período de publicação das obras apresentadas nas listas de referências dos 

artigos FP10+; 

• Principais autores mais citados nas listas de referências dos artigos FP10+; 

• Números de citações a BRASIL nos corpos dos artigos FP10+; 

• Citação a BRASIL como referência nos artigos; 

• Números de citações a Donald Schön nos corpos dos artigos FP10+; 

• Citação a Donald Schön como referência nos artigos; 

• Números de citações a Paulo Freire nos corpos dos artigos FP10+; 

• Citação a Paulo Freire como referência nos artigos; 

• Distribuição diacrônica entre os artigos FP10+ de Schön e Freire como 

principais autores nas respectivas listas de referências; 
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• Conjunto total dos autores mais citados nas listas das referências dos 

artigos FP10+; 

• Títulos das obras mais citadas nas listas das referências; 

• Distribuição entre os artigos FP10+ e a obra de Carvalho e Gil-Pérez nas 

respectivas listas de referências;  

• Distribuição diacrônica entre os artigos FP10+ a de Tardif nas respectivas 

listas de referências; 

• Idioma dos títulos das obras mais citadas nas listas de referências dos 

artigos FP10+; 

• Evolução diacrônica das obras mais citadas nos artigos FP10+;  

• Obras que mais apareceram listadas nas referências; 

• Distribuição temporal dos tipos de obras; 

• Autores principais dos artigos, conforme os tipos de obras das referências 

nos artigos FP10+; 

• Autores principais dos livros, conforme os tipos de obras das referências 

nos artigos FP10+; 

• Evolução diacrônica dos idiomas das referências; 

• Periódicos que mais aparecem nas referências; 

• Evolução diacrônica de periódicos brasileiros e estrangeiros. 

• Modas dos anos das referências utilizadas nos atigos FP10+. 
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CAPÍTULO 3 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Neste capítulo, apresentamos e analisamos os indicadores cienciométricos do 

conjunto de artigos que mencionam os descritores, que foram expostos no capítulo 

anterior. 

A tabela 2, a seguir, exibe a evolução diacrônica dos artigos FP10+ por 

periódico. A partir dos 310 trabalhos FP10+ foi contabilizada a frequência relativa e a 

frequência absoluta da aparição dos artigos por ano, ou seja, quantos trabalhos FP10+ 

foram publicados por ano nas revistas exploradas. A apresentação dos dados foi 

organizada por revista, para melhor visualização e compreensão sobre os dados. 

 

Tabela 2: Evolução diacrônica dos artigos FP10+ por periódico 

TOTAL 
(por ano) 

 IENCI Ciên&Edu Ensaio RBPEC Alexandria 

(n) (%) 
1996 1 - - - - 1 0,3 

1997 0 - - - - 0 0,0 

1998 0 2 - - - 2 0,6 

1999 1 0 0 - - 1 0,3 

2000 0 2 0 - - 2 0,6 

2001 2 3 0 7 - 12 3,9 

2002 2 4 2 1 - 9 2,9 

2003 1 3 1 2 - 7 2,3 

2004 1 3 0 2 - 6 1,9 

2005 2 2 3 3 - 10 3,2 

2006 3 5 2 1 - 11 3,5 

2007 2 2 2 1 - 7 2,3 

2008 3 9 3 5 0 20 6,5 

2009 6 11 4 4 4 29 9,4 

2010 6 10 8 6 4 34 11,0 

2011 5 9 9 7 9 39 12,6 

2012 4 13 12 10 15 54 17,4 

2013 7 9 2 4 8 30 9,7 

2014 8 10 8 3 7 36 11,6 

TOTAL 54 97 56 56 47 310 100,0 
 Fonte: Elaborada pela autora. 
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Na Tabela 2 acima, que demonstra os resultados anualmente, verificamos que, 

em 2012, houve um aumento na publicação: 54 (17,4%) artigos; em seguida, vem 2011 

com 39 (12,6%) artigos; em 2014, apresentam-se 36 (11,6%) artigos. 

Com algumas variações, verificamos uma linha crescente na quantidade de 

artigos FP10+ nos periódicos consultados. Esses dados condizem com o que André 

(2010a) afirma acerca do crescimento dos estudos nesse campo: “de fato, aumentou 

muito, [...] o número de estudos e pesquisas sobre o tema” (ANDRÉ, 2010a). 

O gráfico exibido na sequência expõe os dados sobre a evolução diacrônica 

dos artigos FP10+ por periódico. 

    

Gráfico 1: Evolução diacrônica dos artigos FP10+ por periódico 
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Fonte: Elaborada pela autora. 
 

A evolução diacrônica dos artigos FP10+ por periódicos demonstra um 

crescimento nos últimos sete anos, apresentando um pico em 2012, levando-se em 
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consideração o total. Individualmente, a maioria dos periódicos obteve essa elevação 

no mesmo ano, com exceção da Revista IENCI, que atingiu seu ápice no ano de 2014. 

Os gráficos expostos na sequência trazem os indicadores de evolução 

diacrônica com apresentação individual dos periódicos em relação aos respectivos 

artigos FP10+. 

  

Gráfico 2: Evolução diacrônica dos artigos FP10+ do periódico IENCI 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Na revista Investigação em Ensino de Ciências – IENCI (de 1996 a 2014), 

verificamos que durante três anos (1997; 1998; e 2000) não houve artigos FP10+. Mas, 

nos últimos anos, apresentou uma linha com variações, mas de tendência crescente, 

tendo seu pico em 2014 com 8 trabalhos; em 2013, com 7; e na sequência, em 2009 e 

2010, com 6 aparições em cada ano.   
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Gráfico 3: Evolução diacrônica dos artigos FP10+ do periódico Ciên&Edu 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Ao investigarmos a Revista Ciência & Educação (de 1998 a 2014), verificamos 

que em 1999 não teve nenhum artigo FP10+, pois não houve publicação da revista. 

Contudo, em 2012, obteve 13 artigos; em 2009, obteve 11 artigos; e, em 2010 e 2014, 

obteve 10 artigos em cada ano. 

 

Gráfico 4: Evolução diacrônica dos artigos FP10+ do periódico Ensaio 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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 Quanto à Revista Ensaio – Pesquisa em Educação em Ciências (de 1999 a 2014), 

verificamos que de 1999 a 2001 e em 2004 não houve publicação de artigos FP10+. 

Mas, em 2012, houve 12 artigos FP10+; seguido de 9 artigos em 2011; e, em 2010 e 

2014, com 8 artigos em cada ano. 

 

Gráfico 5: Evolução diacrônica dos artigos FP10+ do periódico RBPEC 
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Fonte: Elaborada pela autora. 

  

A Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências – RBPEC (de 2001 a 2014) 

apresentou oscilações, pois, em 2012, houve 10 artigos FP10+; em 2001 e 2011, 7 

artigos FP10+ em cada ano; e, em 2010, 6 artigos FP10+.  
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Gráfico 6: Evolução diacrônica dos artigos FP10+ do periódico Alexandria 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Ao investigarmos a ALEXANDRIA – Revista de Educação em Ciência e Tecnologia 

(de 2008 a 2014), verificamos que no volume inicial de 2008 não houve publicação de 

artigo FP10+. Mas, posteriormente, ocorreu uma tendência crescente em 2012 com 12 

artigos. Contudo, sofreu um declínio em 2011 ao apresentar 9 artigos; e, em 2013, 8 

artigos. No entanto, em 2014, 7 artigos. 

“A dinâmica da pesquisa [...] pode ser monitorada a sua tendência traçada ao 

longo do tempo” (MACIAS-CHAPULA, 1998, p. 137). A distribuição diacrônica das 

obras referenciadas nos artigos FP10+ expôs a concretude das respectivas 

publicações. 

Depois de apresentados esses indicadores diacrônicos preliminares, referentes 

aos artigos FP10+, estão expostos a seguir os dados mais específicos acerca das 

referências utilizadas nos artigos que separamos e analisamos, em que a formação de 

professores é destacada. 
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Tabela 3: Distribuição dos anos das obras referenciadas nos artigos FP10+ 

(em décadas) 

Décadas Frequência 
Absoluta (n) 

Frequência relativa 
(%) 

2010 – 2014 464 5,23 
2000 – 2009 4.764 53,72 
1990 – 1999 2.684 30,26 
1980 – 1989 628 7,08 
1970 – 1979 162 1,83 
1960 – 1969 50 0,56 

Antes de 1960 30 0,34 
Sem data 87 0,98 
TOTAL 8.869 100,00 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

Verificamos na distribuição dos anos das obras referenciadas nos artigos 

FP10+ (Tabela 3) que mais da metade das referências utilizadas foi com obras 

datadas na década de 2000. Esse período apresentou 4.764 (53,72%) referências. Na 

sequência, na década de 1990 foram contabilizadas 2.684 (30,26%) referências dos 

artigos FP10+. 

Os dados coletados sobre os artigos FP10+, em outra forma de exibição (no 

Gráfico 7) sobre a distribuição dos anos das obras referenciadas, permitiram-nos 

visualizar ainda melhor os anos (em décadas) das obras que foram mais utilizadas. 

Callon e colaboradores (1995) afirmam que obras consagradas numa 

determinada área podem ser antigas e ainda úteis. Em nossa área de Educação em 

Ciências temos vários exemplos de obras consideradas antigas e que ainda são 

referências (Piaget, Vigotski, Ausubel etc.). Esses autores e obras são considerados 

clássicos. Ressalta-se que esse assunto está relacionado com a obsolescência, que não 

foi aprofundada neste nosso trabalho. 
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Gráfico 7: Período de publicação das obras apresentadas nas listas de referências dos 

artigos FP10+ 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

O Gráfico 7 nos permite visualizar rapidamente o destaque da década de 2000, 

com frequência relativa de 53,74%. Na década 1990, com 30,26%; e, na década de 

2010, com 5,23%. Vale ressaltar que a década de 2010 está parcialmente apresentada 

e, portanto, sofre prejuízos em seus números por motivos óbvios (década não 

finalizada no momento de corte da coleta desta pesquisa). 

As técnicas da cienciometria possibilitam “identificar autores e tendências em 

distintas disciplinas” (SPINAK, 1998, p. 143). Tendo-se como base essa premissa de 

Spinak, trabalhamos e apresentamos os próximos dados. 

A próxima tabela (Tabela 4) expõe resultados da investigação sobre os 

principais autores mais citados (que mais aparecem) nas listas de referências dos 

artigos FP10+ das cinco revistas consultadas. 
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Tabela 4: Primeiros autores mais citados nas listas de referências dos artigos FP10+ 

dos periódicos 

Ord. Nome Quantidade (n) 
01 BRASIL (governo) 333 
02 SCHÖN, D. A. 100 
03 FREIRE, P. 99 
04 CARVALHO, A. M. P 87 
05 TARDIFF, M. 83 
06 MALDANER, O. A 81 
07 DELIZOICOV, D. 80 
08 PIMENTA, S. G. 73 
09 GIL-PÉREZ, D. 65 
10 PÒRLAN, R. 65 
11 MORAES, R. 64 
12 LÜDKE, M. 60 
13 ZEICHNER, K. M. 59 
14 NÓVOA, A. 58 
15 MORTMER, E. F. 56 
16 SANTOS, W. L. P. 52 
17 VYGOTSKY, L. S. 49 
18 KRASILCHIK, M. 47 
19 ORLANDI, E. P. 46 
20 SCHNETZLER, R. P.  45 
21 CACHAPUZ, A. 44 
22 LOPES, A. C. 41 
23 SHULMAN, L. 38 
24 ANDRÉ, M.   34 
25 BARDIN, L. 34 
26 VILLANI, A. 34 
27 PERRENOUD, P. 33 
28 DEMO, P. 32 
29 PEREZ GÓMEZ, A. 31 
30 BAKHTIN, M.  30 
31 GARCIA, M. C. 30 
32 MOREIRA, M. A. 30 
33 GATTI, B. A. 29 
34 AULER, D. 28 
35 LANGHI, R. 28 
36 BACHELARD, G. 27 
37 BOGDAN, R. 27 
38 MARCELO GARCIA, C. 27 
39 GALIAZZI, M. C. 26 
40 HODSON, D. 26 
41 ROSA, M. I. P. 26 
42 HARRES, J. B.S. 24 
43 MIZUKAMI, M. G. N. 24 
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Tabela 4: Primeiros autores mais citados nas listas de referências dos artigos FP10+ 

dos periódicos (continuação) 

Ord. Nome Quantidade (n) 
44 OSTERMANN, F. 23 
45 ALARCÃO, I. 22 
46 DRIVER, R. 22 
47 BRETONES, P. S. 21 
48 GARCÍA, J. E. 21 
49 MARANDINO, M. 20 
50 CONTRERAS, J. 19 
51 MATTHEWS, M. R. 19 
52 MORIN, E. 19 
53 SAVIANI, D. 19 
54 SLONGO, I. I. P. 19 
55 FREITAS, D. 18 
56 HABERMANS, J. 18 
57 RICARDO, E. C. 18 
58 SÃO PAULO. Secretaria Estadual de Educação. 18 
59 ALMEIDA, M. J. P. M. 17 
60 ANGOTTI, J. A. P. 17 
61 BRZEZINSKI, I. 17 
62 CANDAU, V. M. F. 17 
63 CHASSOT, A I. 17 
64 MEGID NETO, J. 17 
65 MELLADO, J. V. 17 
66 REIS, P. 17 
67 ARRUDA, S. M. 16 
68 CAMARGO, S. 16 
69 GOODSON, I. 16 
70 IMBERNÓN, F. 16 
71 LEDERMANN, N.G. 16 
72 MINAS GERAIS. Secretaria de Estado da Educação. 16 
73 PRAIA, J. 16 
74 SELLES, S. E. 16 
75 SILVA, H. C. 16 
76 BOURDIEU, P. 15 
77 FIORENTINI, D. 15 
78 FLECK, L. 15 
79 PACHECO, J. A. B. 15 
80 PÊCHEUX, M. 15 
81 PEREIRA, J. D. 15 
82 POZO, J. I. 15 
83 REZENDE, F. 15 
84 GONÇALVES, F.P. 14 
85 MENEZEZ, L.C.  14 
86 NARDI, R. 14 
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Tabela 4: Primeiros autores mais citados nas listas de referências dos artigos FP10+ 

dos periódicos (continuação) 

Ord. Nome Quantidade (n) 
87 VIEIRA, R. D. 14 
88 WERTSCH, J. V. 14 
89 ZANON, L. B. 14 
90 AIKENHEAD, G. 13 
91 CAMARGO, E. P. 13 
92 COMPIANI, M. 13 
93 CUNHA, M. I. 13 
94 FERREIRA, M. S. 13 
95 GALVÃO, C. 13 
96 HERNÁNDEZ, F. 13 
97 LABURÚ, C. E 13 
98 MOREIRA, A. F. B. 13 
99 NASCIMENTO, T. G. 13 
100 STRIEDER, R. 13 
101 ELLIOTT, J. 12 
102 GARNICA, A. V. M. 12 
103 GUIMARÃES, M. 12 
104 LATOUR B. 12 
105 LIBÂNEO, J.C. 12 
106 MARTINS, I. 12 
107 PONTE, J. P. 12 
108 SILVA, T. T. 12 
109 ABIB, M. L. V 11 
110 ACEVEDO, J. A. 11 
111 AUSUBEL, D. P. 11 
112 CARR, W. 11 
113 DUSCHL, R 11 
114 KUHN, T. 11 
115 MCCOMAS, W. F. 11 
116 PAIXÃO, M. F. 11 
117 PIAGET, J. 11 
118 PIERSON, A. H. C. 11 
119 QUEIROZ, G. 11 
120 STENHOUSE, L. 11 
121 TEIXEIRA, P. M. M. 11 
122 TERRAZZAN, E. 11 
124 COLL, C. 10 
125 COSTA, N. 10 
126 DEWEY, J. 10 
127 GIORDAN, M. 10 
128 LEMGRUBER, M. S 10 
129 LORENZETTI, L. 10 
130 MINAYO, M. C. S. 10 
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Tabela 4: Primeiros autores mais citados nas listas de referências dos artigos FP10+ 

dos periódicos (continuação) 

Ord. Nome Quantidade (n) 
131 PASSOS, A. M.. 10 
132 PERNAMBUCO, M. M. C 10 
133 POPPER, K. R. 10 
134 REIGOTA, M 10 
135 SACRISTÁN, J. G. 10 
136 ZABALA, A. 10 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

A distribuição apresenta uma preponderância de uso dos documentos 

governamentais, com 333 referências; seguido de Schön, D.S. (100 referências); Freire, 

P. (99 referências); Carvalho, A.M.P. (87 referências); Tardif, M. (83 referências) e os 

demais dados expostos em ordem decrescente na Tabela 4 acima. 

Dentre os autores destacados com maior número de aparições no presente 

estudo, D. A. Schön e P. Freire coincidem com o resultado dos descritores críticos 

e/ou reflexivos da pesquisa realizada por Matos e Razera (2016). 

Aqui se abre parêntese para algumas reflexões. Urbizagastegui (2008) afirma 

que a produtividade dos autores foi estudada por Lotka (Lei de Lotka2) ao 

estabelecer os fundamentos da lei do quadrado inverso, que aponta o número de 

contribuições estabelecidas por um determinado autor em um campo científico. 

Araújo (2006) informa que logo depois Price formulou a lei do elitismo, “que 

basicamente assim se resume: no campo científico, muitos produzem pouco e poucos 

produzem muito”. 

Acerca desse assunto sobre a produtividade dos autores, alguns 

questionamentos podem ser expostos, também pensando nos dados de nossa 

pesquisa (pois nos trouxe certa inquietação o predomínio de "Brasil" - documentos 

governamentais - no conjunto de listas de referências). Aí estão, por exemplo, alguns 

questionamentos que podem ser feitos: a quantidade de publicações de um autor tem 

relação direta com a qualidade desses documentos? O autor que possui um maior 

número de publicações significa que tem maiores contribuições para uma 

                                                             

2 A lei de Lotka é uma distribuição de probabilidades discretas que descreve a produtividade dos 
autores. 
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determinada área? A contribuição dos grandes produtores é de maior ou menor 

qualidade que a contribuição dos menores produtores? Independente desses 

questionamentos, essa lei ainda continua sendo útil para nos dar alguns indicativos 

preliminares e mais básicos sobre o panorama da produtividade.  

A tabela 5 a seguir, sobre o número de citações a Brasil (documentos 

governamentais) nos corpos dos artigos FP10+ dos periódicos, apresenta uma 

distribuição da quantidade de citações. 

  

Tabela 5: Números de citações a BRASIL nos corpos dos artigos FP10+ dos 

periódicos 

Quantidade de artigos (n) Número de 
citações a 
BRASIL nos 
corpos dos 
artigos*  

Ciência & 
Educação 

IENCI Ensaio RBPEC Alexandria Total 

1 citação 10 9 5 7 9 40 
2 citações 7 5 5 3 1 21 
3 citações 6 2 2 2 3 15 
4 citações 5 2 3 2 1 13 
5 citações 2 1 2 2 2 9 
6 citações 2 2 - - - 4 
7 citações - - - - 2 2 
8 citações 1 1 - - 1 3 
9 citações - - - 1 1 2 
10 citações - - - - 1 1 
+ de 10 citações 3 - 1 2 2 8 
Fonte: Elaborada pelo orientador e pela autora. 
* Não computadas as listas de referências e os títulos repetidos nos cabeçalhos das páginas que alguns 
periódicos usam em seu layout, mas apenas as citações que apareceram nos corpos dos textos 
(incluem-se títulos, resumos, palavras-chave e texto completo). Somente foram consideradas e 
computadas as citações presentes nos corpos dos textos que remetiam às respectivas obras informadas 
nas listas de referências. As demais menções que se referiam ao nome do país foram desconsideradas. 
 

Todos os artigos que citaram 7, 8, 9, 10 e mais de 10 vezes Brasil no corpo do 

texto usaram os documentos governamentais como referência orgânica que, de 

acordo com Muruguesan e Moravcsik (1978 apud SPINAK, 1996, p. 52), “são as 

referências a conceitos e teorias que servem de base para a tese do artigo”. Os 

documentos governamentais foram utilizados nesses artigos, em especial, para 

abordagens ou discussões sobre: i) currículos; ii) licenciaturas; iii) 

interdisciplinaridade; iv) legislação (ex: LDBEN). 

Os demais artigos que citaram Brasil no corpo do texto usaram os documentos 
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governamentais como referência superficial que, de acordo com Muruguesan; 

Moravcsik (1978 apud SPINAK, 1996, p. 52), são “referências a procedimentos 

alternativos ou métodos que são de rotina na literatura da especialidade. Não são 

realmente necessárias para [a tese] do artigo”. 

Foram encontrados diversos erros ou falta de padronização normativa nas 

citações dos respectivos documentos governamentais em alguns artigos. Exemplo 1: 

uma lista de referências informava Brasil, mas no corpo do texto não aparecia 

nenhuma menção a Brasil, porque a correspondência feita era informada apenas 

como PCN e data (como a busca foi automatizada, essas menções não foram 

contadas). Exemplo 2: uma lista de referências informava Brasil, mas no corpo do 

texto não aparecia nenhuma menção a Brasil e nenhuma menção correspondente, ou 

seja, a busca automatizada informava presença de Brasil nas referências, mas não no 

texto; o inverso também ocorreu (menção a Brasil no corpo do texto, mas não na lista 

de referências; nesse caso, as citações foram computadas). 

A citação de Brasil como referência nos artigos (GRÁFICO 8) foi analisada nos 

artigos que utilizaram essa referência como orgânica ou como superficial, de acordo 

com a classificação de Spinak (1996).   

 

Gráfico 8: Citação a BRASIL como referência nos artigos 

 
Fonte: Elaborado pelo orientador e pela autora. 

 

Verificamos que Brasil foi utilizado como referenciais nos artigos, na maioria 

das vezes, como referência superficial (com 86%), e como referência orgânica, 
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somente em 14%.  O resultado dessa análise coincide com uma análise de artigos na 

área de física realizada, em que Muruguesan e Moravcsik (1978 apud SPINAK, 1996, 

p. 52) descobriram que “um sétimo das citações foram negando uma terceira 

redundante e dois quintos supérfluo. Por isso, expressou sérias dúvidas sobre o uso 

de citações como uma medida para avaliar a qualidade dos itens citado”. 

A tabela sobre o número de citações a Donald Schön nos corpos dos artigos 

FP10+ dos periódicos apresenta a contagem de citações que foi utilizada em cada 

artigo que fez menção ao autor. 

 

Tabela 6: Números de citações a Donald Schön nos corpos dos artigos FP10+ dos 

periódicos  

Quantidade de artigos (n) Número de 
citações a Schön 
nos corpos dos 
artigos*  

Ciência & 
Educação 

IENCI Ensaio RBPEC Alexandria Total 

1 citação 14 7 4 8 4 37 
2 citações 5 1 3 2 3 14 
3 citações 5 1 2 2 - 10 
4 citações 2 3 1 3 1 10 
5 citações 2 1 - - - 3 
6 citações - 1 - - - 1 
7 citações - - - - - - 
8 citações - - - 1 - 1 
9 citações - - 1 1 - 2 
10 citações - - - 1 - 1 
+ de 10 citações - 1 2 - 1 4 
Fonte: Elaborada pelo orientador e pela autora. 
* Não computados as listas de referências e os títulos repetidos nos cabeçalhos das páginas que alguns 
periódicos usam em seu layout, mas apenas as citações que apareceram nos corpos dos textos 
(incluem-se títulos, resumos, palavras-chave e texto completo). 
 

Todos os artigos que citaram 8, 9, 10 e mais de 10 vezes Donald Schön no 

corpo do texto usaram esse autor como referência orgânica que, de acordo com 

Muruguesan e Moravcsik (1978 apud SPINAK, 1996, p. 52), essas referências são 

utilizadas como embasamento teórico e conceitual nos artigos. Os demais artigos que 

citaram de 1 a 6 vezes Donald Schön no corpo do texto usaram esse autor como 

referência superficial que, de acordo com Muruguesan e Moravcsik (1978 apud 

SPINAK, 1996, p. 52), essas referências não dão suporte teórico aos trabalhos, ou seja, 

são referências usadas de modo alternativo, mas que não necessárias ao 
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embasamento. 

O gráfico a seguir expõe os percentuais de citação a Schön como referência nos 

artigos. 

Gráfico 9:  Citação a Schön como referência nos artigos 

 
Fonte: Elaborado pelo orientador e pela autora. 

 

Verificamos que 91% das vezes que citaram Schön nos artigos foi como 

referência superficial, e somente 9% das vezes que o citara foi como referência 

orgânica. 

Logo após, é exposta a tabela sobre o número de citações a Paulo Freire nos 

corpos dos artigos FP10+ dos periódicos, na qual foi verificada a quantidade de 

citações que foi usada em cada artigo que faz alusão ao autor. 

 
Tabela 7: Números de citações a Paulo Freire nos corpos dos artigos dos periódicos 

Quantidade de artigos (n) Número de 
citações a Freire 
nos corpos dos 
artigos*  

Ciência & 
Educação 

IENCI Ensaio RBPEC Alexandria Total 

1 citação 7 8 7 4 3 29 
2 citações 4 3 - 3 2 12 
3 citações 1 - 1 3 2 7 
4 citações 2 - - 4 - 6 
5 citações 1 - 2 - 2 5 
6 citações - - - - 1 1 
7 citações - - - - 2 2 
8 citações - - - - - - 
9 citações - 1 - - - 1 
10 citações - - - - - - 
+ de 10 citações 4 2 3 4 3 16 
Fonte: Elaborada pelo orientador e pela autora. 
* Não computados as listas de referências e os títulos repetidos nos cabeçalhos das páginas que alguns 
periódicos usam em seu layout, mas apenas as citações que apareceram nos corpos dos textos 
(incluem-se títulos, resumos, palavras-chave e texto completo). Foram incluídos na contagem os 
adjetivos sobre Freire (ex.: freireano). 
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Todos os artigos que citaram 9 e mais de 10 vezes Paulo Freire no corpo do 

texto usaram esse autor como “referência orgânica” (MURUGUESAN; MORAVCSIK, 

1978 apud SPINAK, 1996, p. 52). Os demais artigos que citaram de 1 a 7 vezes Paulo 

Freire no corpo do texto usaram esse autor como “referência superficial” 

(MURUGUESAN; MORAVCSIK, 1978 apud SPINAK,1996, p. 52). 

Na sequência, são apresentados os percentuais de citação a Paulo Freire como 

referência nos artigos. 

 

Gráfico 10: Citação a Paulo Freire como referência nos artigos 

 
Fonte: Elaborado pelo orientador e pela autora. 
 

Ao examinar por citação a Paulo Freire como referência nos artigos, apuramos 

o seguinte resultado: referência orgânica (22%); e referência superficial (78%). Ao 

fazer um comparativo entre BRASIL, Donald Schön e Paulo Freire, quanto ao uso das 

referências e conforme a classificação de Spinak (1996), verificamos que Paulo Freire 

foi o autor que obteve um maior percentual de utilização de referências orgânica. 

O Gráfico 11 apresenta uma analogia da distribuição diacrônica entre os 

artigos FP10+ de Schön e Freire como principais autores referenciados. 
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Gráfico 11: Distribuição diacrônica entre os artigos FP10+ de Schön e Freire como 

principais autores nas respectivas listas de referências  

                     

Fonte: Elaborado pelo orientador e pela autora. 
 

Ao analisar a distribuição diacrônica entre os artigos FP10+ de Schön e Freire 

(GRÁFICO 11), verificamos que ambos os autores apresentam oscilações nos dados 

ao longo dos anos, sendo durante alguns anos Schön se sobressaiu sobre Freire, mas 

em alguns anos específicos, como 2008, 2009, 2011, 2012 e 2014, Freire superou. 

Urbizagastegui (2002) explica que existem três maneiras de fazer a contagem 

na coleta de dados referente à autoria, que é a contagem direta; a contagem completa; 

e a contagem ajustada. Na contagem direta, são contabilizados somente os autores 

principais, ignorando os secundários. A contagem completa é quando é calculada a 

contribuição de cada autor. Já a contagem ajustada é contada uma fração da 

contribuição total, “isto é, se houver cinco autores de um único artigo, cada um seria 

creditado com um quinto da contribuição” (URBIZAGASTEGUI, 2002, p. 15). 

Para elaboração da Tabela 8 sobre o conjunto total dos autores mais citados 

nas listas das referências dos artigos FP10+, foi contabilizada a quantidade em que 

cada autor contribuiu. Essa contagem é classificada como contagem completa. 

Urbizagastegui (2002, p. 15) afirma que a contagem completa é “quando cada autor 

(principal e/o secundário) é creditado com uma contribuição”.  
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Tabela 8: Conjunto total dos autores mais citados (contagem completa) nas listas das 

referências dos artigos FP10+ 

Ord. Nome Quantidade (n) 
1 BRASIL (governo) 333 
2 CARVALHO, A. M. P. 139 
3 GIL-PEREZ, D. 133 
4 DELIZOICOV, D. 111 
5 SCHÖN, D. A. 101 
6 FREIRE, P. 99 
7 MORTIMER, E.F. 96 
8 MALDANER, O.A. 89 
9 TARDIFF, M. 85 
10 PIMENTA, S. G. 81 
11 SCHNETZLER, R. P. 81 
12 PÒRLAN, R. 78 
13 CACHAPUZ, A. 77 
14 ANDRÉ, M. E. D. A. 76 
15 NARDI, R. 71 
16 VILLANI, A. 69 
17 LÜDKE, M. 66 
18 ZEICHNER, K. M. 65 
19 NÓVOA, A. 58 
20 ANGOTTI, J.A.P. 53 
21 GALIAZZI, M.C. 52 
22 SANTOS, W.L.P 52 
23 KRASILCHIK. M. 50 
24 VIGOTSKI, L. S. 49 
25 MOREIRA, M.A. 48 
26 ORLANDI, E. P. 46 
27 AULER, D. 43 
28 LOPES, A. C. 43 
29 PRAIA, J. 43 
30 SHULMAN, L. S. 42 
31 RIVERO GARCÍA, A 39 
32 ARRUDA, S. M. 36 
33 FREITAS, D. 36 
34 BARDIN, L. 34 
35 OSTERMANN, F. 34 
36 PERRENOUD, P. 34 
37 DEMO, P. 32 
38 BAKHTIN, M. 31 
39 HARRES, J.S;  31 
40 ZANON, L.B. 31 
41 DINIZ-PEREIRA, J. E. 30 
42 MARTINS, I. 30 
43 PERNAMBUCO, M. M. 30 
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Tabela 8: Conjunto total dos autores mais citados (contagem completa) nas listas das 

referências dos artigos FP10+ (continuação) 

Ord. Nome Quantidade (n) 
44 GATTI, B. 29 
45 LANGHI, R. 29 
46 MIZUKAMI, M. G. N. 29 
47 BIKLEN, S. K. 28 
48 DRIVER, R. 28 
49 HODSON, D. 28 
50 BACHELARD, G. 27 
51 BOGDAN, R. C. 27 
52 GARCIA, C. M. 27 
53 MARCELO, C. 27 
54 PACCA, J. L. A. 27 
55 ALMEIDA, M. J. P. M. 26 
56 PÉREZ-GOMEZ, A. 26 
57 SCOTT, P. H. 26 
58 LEDERMANN, N. G. 25 
59 MARTÍN DEL POZO, R. 25 
60 SELLES, S. E. 25 
61 GONÇALVES, F.P. 24 
62 LABURÚ, C. 24 
63 MEGID NETO, J. 24 
64 TERRAZZAN, E. A. 24 
65 AUTH, M. A. 23 
66 NASCIMENTO, S. S 23 
67 ALARCÃO, I. 22 
68 BRZEZINSKI, I. 22 
69 GAUTHIER, C. 22 
70 MARANDINO, M. 22 
71 BRETONES, P. S. 21 
72 COMPIANI, M. 21 
73 GARCÍA, J. E. 21 
74 MARQUES, C.A. 21 
75 OSBORNE, J. 21 
76 GALVÃO, C.  20 
77 REZENDE, F. 20 
78 SLONGO, I. I. P 20 
79 CONTRERAS, J. D. 19 
80 MATTHEWS, M. R. 19 
81 MORIN, E. 19 
82 REIS, P 19 
83 SAVIANI, D.A. 19 
84 FIORENTINI, D. 18 
85 GARNICA, A. V. M. 18 
86 HABERMAS, J. 18 
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Tabela 8: Conjunto total dos autores mais citados (contagem completa) nas listas das 

referências dos artigos FP10+ (continuação) 

Ord. Nome Quantidade (n) 
87 MELLADO, V. 18 
88 NASCIMENTO, T. G.;  18 
89 SÃO PAULO. Secretaria Municipal de Educação. 18 
90 SILVA, H. C. 18 
91 CANDAU, V. M. F. 17 
92 CHASSOT, A. I. 17 
93 GEHLEN, S. T. 17 
94 NOVAK, J. D. 17 
95 PONTE, J. P 17 
96 ROSA, M. I. P. 17 
97 CAMARGO, S. 16 
98 FLECK, L. 16 
99 GOODSON, I. F. 16 
100 IMBERNÓN, F. 16 
101 KEMMIS, S.; 16 
102 MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Educação 16 
103 NUÑEZ, I. B.  16 
104 PIERSON, A.H.C. 16 
105 POZO, J. I. 16 
106 SILVA, T. T. 16 
107 VIANNA, D. M. 16 
108 VILCHES, A. 16 
109 ABIB, M. L. V. 15 
110 BOURDIEU, P. 15 
111 CARVALHO, L.M. 15 
112 FERREIRA, M. S. 15 
113 KAWAMURA, M.R.D. 15 
114 PACHECO, J. A. B. 15 
115 PAIXÃO, M. F. 15 
116 PASSOS, M. M. 15 
117 PÊCHEUX, M. 15 
118 STRIEDER, R.B. 15 
119 ZYLBERSZTAJN, A 15 
120 AIKENHEAD, G. 14 
121 FRACALANZA, H. 14 
122 JORGE, M. 14 
123 LIMA, M. S. L. 14 
124 MARCONDES, M. 14 
125 MUENCHEN, C. 14 
126 RICARDO, E. C. 14 
127 SILVA, R.R  14 
128 BEJARANO, N. R. R.  13 
129 CAMARGO, E.P. 13 
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Tabela 8: Conjunto total dos autores mais citados (contagem completa) nas listas das 

referências dos artigos FP10+ (continuação) 

Ord. Nome Quantidade (n) 
130 ELLIOTT, J. 13 
131 FRANZONI, M. 13 
132 GUIMARÃES, M. 13 
133 HERNÁNDEZ, F. 13 
134 MENEZES, L.C. 13 
135 WATANABE-CARAMELLO, G. 13 
136 WERTSCH, J. V. 13 
137 COSTA, N. 12 
138 CUNHA, M. I. 12 
139 DUSCHL, R. A. 12 
140 LATOUR, B. 12 
141 GHEDIN, E. 12 
142 GIORDAN, M. 12 
143 LESSARD, C. 12 
144 LIBÂNEO, J. C. 12 
145 OGBORN, J. 12 
146 QUEIROZ, S. L. 12 
147 ACEVEDO, J. A. 11 
148 AMARAL, I. A. 11 
149 AUSUBEL, D. P. 11 
150 BATISTA, I. L. 11 
151 BOFF, E. T. 11 
152 ECHEVERRÍA, A. R. 11 
153 GARRIDO, E. 11 
154 JUSTI, R. S. 11 
155 KUHN, T.S. 11 
156 LEACH, J. 11 
157 LEFEVRE, F. 11 
158 LORENZETTI, L. 11 
159 MÓL, G. S. 11 
160 MOURA, M. O. 11 
161 PIAGET, J. 11 
162 QUEIROZ, G.R.C.P. 11 
163 STENHOUSE, L. 11 
164 TEIXEIRA, P. M. M. 11 
165 VALADARES, J. 11 
166 WELLINGTON, J. 11 
167 ABD-EL-KHALICK, F. 10 
168 CNE (Conselho Nacional de Educação). 10 
169 COLL, C 10 
170 CUNHA, A.M.O. 10 
171 DEWEY, J. 10 
172 FOUCAULT, M. 10 

 



 

 

65

Tabela 8: Conjunto total dos autores mais citados (contagem completa) nas listas das 

referências dos artigos FP10+ (continuação) 

Ord. Nome Quantidade (n) 
173 GIL, A. C. 10 
174 HAMES, C 10 
175 HEWSON, P.W. 10 
176 IZQUIERDO, M. 10 
177 MACEDO, E. 10 
178 MAINGUENEAU, D. 10 
179 MANCUSO, R. 10 
180 McCOMAS, W. F. 10 
181 MINAYO, M. C. S. 10 
182 MION, R.A. 10 
183 MOREIRA, A. F. 10 
184 POPPER, K.R. 10 
185 REIGOTA, M. 10 
186 SILVA, R. M. G. 10 

Fonte: Elaborada pela autora. 
* A grafia do nome do autor Júlio Emilio Diniz Pereira, aparece nas referências de várias formas, como 
por exemplo: DINIZ-PEREIRA, J./ PEREIRA, J. E. D./ DINIZ-PEREIRA, J. E. 
 

Na contagem do conjunto total dos autores mais citados na lista das 

referências dos artigos FP10+, Brasil (com 333 citações) permanece na primeira 

colocação; seguido de Carvalho, A. M. P. (139 citações); Gil-Perez, D. (133 citações); 

Delizoicov, D. (111 citações); Schön, D. A. (101 citações). 

Ao fazermos uma comparação do conjunto total dos autores mais citados na 

lista das referências dos artigos FP10+, com a tabela dos primeiros autores principais 

mais citados nas listas das referências dos artigos FP10+ dos periódicos, observamos 

que o número de contribuição da maioria dos autores mudou, consequentemente, a 

sequência de aparição foi alterada, sendo que Brasil, na mesma colocação em ambas 

as tabelas.  Notamos que Carvalho, A. M. P. ocupava a quinta colocação na Tabela 4, 

passou para segundo na Tabela 8. Gil-Perez, D. estava na nona colocação na Tabela 4 

e passou para terceira na Tabela 8, assim sucessivamente. Vlachy (1974 apud 

URBIZAGASTEGUI, 2002, p. 15) afirma que as oscilações dos resultados encontrados 

pode ser em decorrência da “inclusão de co-autores pode produzir um valor do 

expoente n diferente de um que exclui os colaboradores, isto é, daquele que só inclui 

autores principais”. 
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Os indicadores cienciométricos extraem das listas de referências indícios sobre 

as fontes teóricas e empíricas dos trabalhos que estão sendo usados na área de 

educação em ciências sobre formação de professores. Como “[...] a função de uma 

referência é indicar as fontes teóricas e empíricas que dão bases aos trabalhos” 

(JIMÉNEZ ALEIXANDRE; GARCÍA-RODEJA GAYOSO, 1997, p. 14). A tabela a 

seguir evidencia os títulos das obras mais citadas nas listas de referências de artigos 

FP10+. 

Foram examinados os dados e computada a quantidade de obras de acordo 

com a lista de referências, ordenando-as de forma descrente para compor a Tabela 9, 

assim, foi elaborada a tabela sobre as obras que obtiveram maior destaque diante dos 

periódicos analisados. 

 

Tabela 9: Títulos das obras mais citadas nas listas de referências 

Obras Quantidade 
(n) 

*CARVALHO, A. M. P.; GIL-PÉREZ,D. Formação de professores de ciências: 
tendências e inovações. São Paulo: Cortez, 1993. 

56 

**TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 2002. 50 

BRASIL. Lei 9.394/96. Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília, 1996. 42 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Parâmetros Curriculares 
Nacionais do Ensino Médio: Bases Legais. Brasília: MEC, 1999. 

42 

SCHÖN, D. A. Formar professores como profissionais reflexivos. In: Nóvoa 
(Org.). Os professores e a sua formação. Lisboa, Dom Quixote, 1992. 

41 

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia. São Paulo: Paz e Terra,1996. 37 

LUDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. Pesquisa em Educação: abordagens 
qualitativas. São Paulo: EPU, 1986. 

36 

MALDANER, O. A. A formação inicial e continuada de professores de Química. Ijuí: 
Ed. UNIJUÍ, 2000. 

36 

BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa, Edições 70, 1997. 34 

FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 30 

ZEICNHER, K. M. A formação reflexiva de professores: idéias e práticas. Lisboa: 
Educa, 1993. 

28 

KRASILCHIK, M. O Professor e o currículo das ciências. São Paulo: Universidade 
de São Paulo, 1987. 

22 

PORLÁN ARIZA, R.; RIVERO GARCÍA, A.; MARTÍN DEL POZO, R. 
Conocimiento profesional y epistemología de los profesores I: teoría, métodos 
e instrumentos. Enseñanza de las Ciencias, Barcelona, v. 15, n. 2, p. 155-171, 1997. 

22 

MORAES, R., GALIAZZI, M.C. Análise Textual Discursiva. Ijuí: UNIJUÍ, 2007. 21 

SCHÖN, D. Educando o profissional reflexivo: um novo design para o ensino e a 
aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 2000. 

21 
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Tabela 9: Títulos das obras mais citadas nas listas de referências (continuação) 

 

Obras Quantidade 
(n) 

DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A; PERNAMBUCO, M. M. Ensino de Ciências: 
fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2002. 

20 

PÉREZ- GOMÉZ, P. O. O pensamento prático do professor – a formação do 
professor como profissional reflexivo In: NÓVOA, A (org.) Os professores e sua 
formação. Lisboa: Dom Quixote, 1995. 

19 

Nóvoa, A. Formação de professores e profissão docente. In: Nóvoa, A. Os 
professores e sua formação. Lisboa: Instituto de Inovação Educacional, 1992. 

17 

SHULMAN, L. Knowledge and teaching: foundations of the new reform. 
Harvard Education Review, v. 57, n. 1, p. 1-22, 1987. 

17 

SHULMAN, L. S. Those Who Understand: knowledge Growth in Teaching. 
Educational Researcher, v. 15, n.2, p.4-14, 1986. 

17 

Moraes, R. Uma tempestade de luz: a compreensão possibilitada pela análise 
textual discursiva. Ciência & Educação, v. 9, n. 2, p.191-211, 2003. 

15 

PIMENTA, S. G.; LIMA, M. S. L. (Orgs.). Estágio e docência. São Paulo: Cortez, 
2004. 

15 

GARCIA, C. M. A formação de professores: novas perspectivas baseadas na 
investigação sobre o pensamento do professor. In: NÓVOA, A. (Org.). Os 
professores e a sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1992. 

14 

ORLANDI, E. P. Análise de discurso: princípios e procedimentos. Campinas: 
Pontes, 2005. 

14 

VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1984. 14 

ORLANDI, E. A linguagem e seu funcionamento: as formas do discurso. 
Campinas, Pontes, 1996. 

12 

SCHNETZLER, R. P. O Professor de Ciências: problemas e tendências de sua 
formação. In: SCHNETZLER, R. P.; ARAGÃO, R. M. R. Ensino de Ciências: 
fundamentos e abordagens. Campinas: CAPES: UNIMEP, 2000 

12 

VYGOTSKY, L.S. A construção do pensamento e da linguagem. São Paulo: Martins 
Fontes, 2000. 

12 

BAKHTIN, M. M.; VOLOCHÍNOV, V. N. Marxismo e filosofia da linguagem: 
problemas fundamentais do método sociológico na ciência e na linguagem. 2. 
ed. São Paulo: Hucitec, 1981. 

11 

CACHAPUZ, A. et al. A necessária renovação do ensino de ciências. São Paulo: 
Cortez, 2005. 

11 

GARCIA, C. M. Formação de professores: para uma mudança educativa. 
Portugal: Porto Editora, 1999. 

11 

VIGOTSKI, L. S. Pensamento e linguagem. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 11 

BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 10 

PERRENOUD, P. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed 
Editora, 2000. 

10 
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Tabela 9: Títulos das obras mais citadas nas listas de referências (continuação) 

 

Obras Quantidade 
(n) 

DEMO, P. Educar pela pesquisa. Campinas, SP: Autores Associados, 2000. 9 

SANTOS, W. L. P.; SCHNETZLER, R. P. Educação em química: compromisso 
com a cidadania. Ijuí: Unijuí, 1997. 

9 

   Fonte: Elaborada pela autora. 
* Em alguns artigos, os dois autores apareceram invertidos (GIL-PÉREZ; CARVALHO). 
** Num dos artigos, o título dessa obra foi mencionado de forma equivocada: Saberes docentes e saberes 
profissionais. 

 

As obras que apareceram com maiores destaques foram: CARVALHO, A M P 

& GIL-PÉREZ, D. A formação de professores de ciências. São Paulo: Cortez, 1993 (n=56); 

TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 2002 (n=50); e 

empatados, aparecem os documentos governamentais – BRASIL. Lei 9.394 de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília, 1996 e BRASIL. Ministério da 

Educação e do Desporto. Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio: Bases 

Legais. Brasília: MEC, 1999 (n=42 para cada obra). 

Carvalho e Gil-Pérez obtiveram uma evidência acentuada na lista das obras 

mais citadas, assim, essas obras foram utilizadas para construção do Gráfico 12, que 

analisa a distribuição diacrônica dessas com os artigos FP10+. 

 

Gráfico 12: Distribuição diacrônica entre os artigos FP10+ e a obra de Carvalho e Gil-

Pérez nas respectivas listas de referências (n=56) 

 
Fonte: Elaborado pelo orientador e pela autora. 
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A obra de Carvalho e Gil-Pérez foi utilizada ao longo dos anos nos artigos 

FP10+, no entanto, de 2007 a 2014, verificamos que houve uma tendência crescente. O 

Gráfico 12 expõe os dados da distribuição tanto das obras dos respectivos autores, 

como dos artigos FP10+. 

A distribuição diacrônica entre os artigos FP10+ e a obra de Tardif, que ficou 

como a segunda mais citada, foi analisada para compor o Gráfico 13. 

 

Gráfico 13: Distribuição diacrônica entre os artigos FP10+ e a Tardif nas respectivas 

listas de referências (n=50) 

 
Fonte: Elaborado pelo orientador e pela autora. 
 

A distribuição diacrônica entre os artigos FP10+ e a obras de Tardif exibe uma 

tendência crescente até 2012, mas com um declínio em 2013, na utilização das obras 

de Tardif. 

Com base nos dados colhidos para elaboração da Tabela 9, foi verificado o 

idioma dos títulos das obras mais citadas nas listas de referências dos artigos FP10+. 

Ver o Gráfico 14. 

 

 

 

 



 

 

70

Gráfico 14: Idioma dos títulos das obras mais citadas nas listas de referências dos 

artigos FP10+ 

Português
92%

Estrangeira
8%

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Nos títulos das obras mais citadas nas listas de referências dos artigos FP10+, 

houve uma predominância da língua portuguesa (n=35 ou 92%) sobre a língua 

estrangeira (n=3 ou 8%). 

Ainda utilizando os dados sobre as obras mais citadas, foi construído o Gráfico 

15, que traz a distribuição dos anos das obras mais citadas nos artigos FP10+. 
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Gráfico 15: Distribuição dos anos das obras mais citadas nos artigos FP10+  

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Em 2000, 6 obras apresentaram o ápice no número de obras usadas, isso dentre 

a lista de obras mais citadas nos artigos FP10+. Na sequência, 1987 e 1993 (4 obras); 

depois, 1992,1996,1997, e 2005 (3 obras). 

A tabela a seguir expõe a distribuição dos anos das obras utilizadas nas 

referências, mas agora de acordo com os tipos das respectivas obras utilizadas nas 

referências do conjunto de todos artigos FP10+. As obras foram classificadas em: 

periódicos, livros, capítulos de livros, documentos governamentais, atas e anais de 

eventos, dissertações de mestrado, teses de doutorado, entre outros (e.g. filmes, 

trabalhos de conclusão de curso, projeto, relatórios, jornais).  
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Tabela 10: Distribuição dos anos em relação aos tipos de obras utilizadas nas referências dos artigos FP10+ 

 

ANO DE PUBLICAÇÃO 
 
Tipo 

sem 
data 

até 
1989 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 

P 
0 224 25 58 73 44 59 47 95 81 111 152 180 171 163 130 135 153 145 151 123 138 93 51 36 24 12 2.674 

L 
9 498 40 53 58 106 97 82 130 115 173 116 191 128 215 122 118 101 96 88 55 53 25 20 17 6 0 2.712 

C 
7 66 11 13 81 14 37 69 51 85 122 54 118 104 110 124 86 103 79 133 74 87 47 34 18 13 62 1.802 

A 
0 1 0 0 0 0 1 1 1 9 6 9 11 5 2 12 7 19 9 22 17 13 7 4 2 1 0 159 

G 
0 23 3 1 5 0 2 1 30 21 31 31 17 34 67 5 9 20 22 31 21 17 12 15 5 7 2 432 

D 
0 23 5 4 5 3 3 9 8 7 6 15 14 19 27 31 26 28 29 44 40 26 23 12 13 2 2 424 

T 
0 11 1 11 5 10 9 12 4 15 17 26 28 17 18 26 28 25 17 17 25 20 15 15 7 2 3 384 

O 
14 10 2 7 2 5 3 3 11 4 10 6 9 14 9 16 5 16 20 28 14 26 12 14 10 8 4 282 

Total 
30 856 87 147 229 182 211 224 330 337 476 409 568 492 611 466 414 465 417 514 369 380 234 165 108 63 85 8.869 

 
Notas: P – periódicos; L – livros; C – capítulos de livros; G – documentos governamentais; A – atas e anais de eventos; T – tese de doutorado; D – dissertação 
de mestrado; O – outras obras diversas (e.g. filmes, trabalhos de conclusão de cursos, projetos, relatórios, jornais). 
 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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Das 8.869 referências dos artigos FP10+, os periódicos apresentaram-se em 

destaque com 2.774, seguido dos livros com 2.668; e, posteriormente, os capítulos de 

livros com 1.778 (Tabela 10). Será que esses dados são indicativos da importância dos 

periódicos para com a divulgação das pesquisas científicas? Os leitores podem 

observar que se somarmos a participação dos livros e capítulos dos livros esse tipo de 

obra aparece com relevância. É algo para ser avaliado pela nossa área, pois os 

periódicos aparecem com maiores cobranças em determinadas instâncias avaliativas 

(Capes, por exemplo).   

A partir das referências utilizadas nos periódicos dos artigos FP10+, 

analisamos os artigos. Com base nos dados sistematizados para elaboração da Tabela 

10 sobre a distribuição das obras, foram agora contabilizados os primeiros autores 

dos artigos de periódicos. 

  

Tabela 11: Autores principais dos artigos, conforme os tipos de obras das referências 

nos artigos FP10+ 

Autores Quantidade (n) 

GIL-PÉREZ, D. 45 
MORTIMER, E. F. 35 
SHULMAN, L. S. 35 
PORLÁN, R. 33 
TARDIF, M. 28 
DELIZOICOV, D. 27 
SANTOS, W. L. P. 27 
SCHNETZLER, R. P. 23 
VILLANI, A. 23 
MORAES, R. 22 
LOPES, A. C. 22 
HODSON, D. 21 
GATTI, B. 17 
MALDANER, O. A. 17 
MELLADO, V. 17 
AULER, D. 16 
DRIVER, R. 16 
ZEICHNER, K. M. 16 
LEDERMAN, N. G. 15 
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Tabela 11: Autores principais dos artigos, conforme os tipos de obras das referências 

nos artigos FP10+ (continuação) 

Autores Quantidade (n) 

REZENDE, F. 15 
PRAIA, J. 14 
CARVALHO, A. M. P. 13 
LABURÚ, C. E. 13 
LÜDKE, M. 13 
MARCELO, C. 13 
OSTERMANN, F. 13 
ARRUDA, S. M. 12 
HARRES, J. B. S. 12 
MATTHEWS, M. R. 12 
ANDRÉ, M. E. D. 11 
KRASILCHIK, M. 11 
RICARDO, E. C. 11 
ROSA, M. I. F. P. S. 11 
CACHAPUZ, A. 10 
GALIAZZI, M. C. 10 
GONÇALVES, F. P. 10 
SLONGO, I. I. P. 10 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

Verificamos que Gil-Pérez, D. obteve um destaque, ficando com 45 

contribuições nos artigos dos artigos FP10+, conforme os tipos de obras; seguido de 

Mortimer, E. F. e Shulman, L. S., com 35 contribuições; depois Porlán, R., com 33 

contribuições. 

Na tabela da sequência, foram contabilizados os primeiros autores dos livros. 
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Tabela 12: Autores principais dos livros, conforme os tipos de obras das referências 

nos artigos FP10+ 

Autores Quantidade (n) 

FREIRE, P. 96 
CARVALHO, A. M. P. 59 
TARDIF, M. 55 
SCHÖN, D. 55 
VYGOTSKY, L. S. 46 
PIMENTA, S. G. 43 
ORLANDI, E. P. 43 
LÜDKE, M.  42 
MALDANER, O. A. 37 
DELIZOICOV, D. 36 
BARDIN, L. 34 
MORAES, R. 31 
KRASILCHIK, M. 30 
DEMO, P. 29 
PERRENOUD, P. 29 
ZEICHNER, K. M. 29 
BAKHTIN, M. 28 
BACHELARD, G. 27 
BOGDAN, R.C. 27 
PORLÁN, R. 26 
NÓVOA, A. 24 
CACHAPUZ, A. 21 
CONTRERAS, J. 19 
GAUTHIER, C. 19 
MORIN, E. 19 
MISUKAMI, M. G. 17 
CHASSOT, I. 15 
FLECK, L. 15 
HABERMAS, J. 15 
IMBERNÓN, F. 15 
LOPES, A. C. 15 
SANTOS, W. L. 14 
ALARCÃO, I. 13 
GIL-PÉREZ, D. 13 
HERNÁNDEZ, F. 13 
PACHECO, J. 13 
GARCIA, C. M. 12 
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Tabela 12: Autores principais dos livros, conforme os tipos de obras das referências 

nos artigos FP10+ (continuação) 

Autores Quantidade (n) 

POZO, J. I. 12 
AUSUBEL, D. P. 11 
CARR, W. 11 
GALIAZZI, M. C. 11 
MOREIRA, M. A . 11 
PÊCHEUX, M. 11 
SAVIANI, D. 11 
STENHOUSE, L. 11 
WERTSCH, J. 11 
DEWEY, J. 10 
GIL, A. C. 10 
GOODSON, I. 10 
KUHN, T. S. 10 
MARCELO, C. 10 
PIAGET, J. 10 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

A contribuição de Freire, P. obteve notoriedade ao apresentar 96 contribuições; 

depois foi Carvalho, A. M. P., com 59 contribuições; Tardif, M. E Schön, D. com 55 

contribuições como autores principais dos livros, de acordo com os tipos de obras 

das referências dos artigos FP10+. 

Constatamos que a base teórica dos periódicos e dos livros possui 

concentração distinta para com a contribuição dos autores principais. Pois, os 

periódicos nos dá indícios de que a variedade de autores é maior, mas, em se 

tratando dos livros, os autores aparecem com maior número de referência a uma 

dada obra. Essa pista foi demonstrada ao analisar que os autores mais citados nos 

periódico possuiu 45 contribuições, enquanto o autor mais citado nos livros 

apresentou 96 contribuições. 

A aplicação das técnicas cienciométricas oportuniza “avaliar os aspectos 

estatísticos da linguagem, das palavras e frase” (VANTI, 2002, p. 155). Assim, é 

possível detectar o idioma do material que está servindo de referência para o 

embasamento teórico das pesquisas desenvolvidas, nesse caso, em específico, na área 
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de educação em Ciências sobre formação docente, nas cinco revistas examinadas. No 

Gráfico 16, é exposta a evolução diacrônica dos idiomas das referências.  

 

Gráfico 16: Distribuição dos idiomas em relação ao ano da obra utilizada nas 

referências dos artigos FP10+ 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Na distribuição dos idiomas nas listas das referências FP10+ (GRÁFICO 16), 

houve um predomínio da língua portuguesa na maioria dos anos sobre os demais 

idiomas. Seguido do inglês, depois espanhol. 

Spinak (1996) expõe a seleção de periódicos pelo ISI (Institute for Scientific 

Information), que são um tanto tendenciosos, favorecendo os países desenvolvidos, no 

caso dos idiomas, o inglês é o beneficiado. 

“Mensurar a cobertura das revistas” (VANTI, 2002, p. 155) é outra das 

possiblidades que o método cienciométrico permite traçar. Do conjunto das 
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referências dos artigos FP10+, foram contabilizados os periódicos que mais 

apareceram na lista de referência FP10+ (TAB. 13). 

 

Tabela 13: Periódicos que mais apareceram na lista de referências FP10+ 

Periódico Quantidade 
Ciência & Educação, Bauru 182 
Enseñanza de las Ciencias, Barcelona 181 
Investigações Ensino de Ciências 133 
Science & Education 132 
Internacional Journal Science Education 105 
Educação & Sociedade, Campinas 97 
Ensaio 87 
Journal of Research in Science Teaching 84 
Química Nova 73 
Química Nova da Escola 66 
Revista Brasileira de Educação. 61 
Revista Brasileira de Pesquisa em Ensino de Ciências 61 
Caderno Brasileiro de Ensino de Física 56 
Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias 56 
Revista Brasileira de Ensino de Física 42 
Teaching & Teacher Education 37 
Cadernos de Pesquisa 32 
Revista de Educação 32 
Caderno Catarinense de Ensino de Física 30 
Educational Researcher 28 
Educação e Pesquisa, São Paulo 24 
Cadernos CEDES  21 
Harvard Educational Reniew 21 
ALEXANDRIA, Revista de Educação em Ciência e Tecnologia 20 
Investigación en la Escuela 19 
Revista Iberoamericana de Educación 19 
Studies in Science Education 17 
Em Aberto, Brasília 16 
Pró-posições 15 
Educar em Revista 14 
Zetetiké, Campinas 14 
Ciência & Cultura, São Paulo 13 
Revista de Ensino de Física 13 
Alambique 12 
Ciência & Ensino, Campinas 12 
Review of Educational Research 11 
School Science Review 11 
European Journal of Science Education 10 
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Tabela 13: Periódicos que mais apareceram na lista de referências FP10+ 

(continuação) 

Periódico Quantidade 
Revista Portuguesa de Educação 10 
Espaços da Escola 09 
Estudos em Avaliação Educacional 09 
Journal of Teacher Education 09 
Teoria e Educação 09 
Caderno pedagógico 08 
The Journal of the Learning Science 08 
Educação em Foco 07 
American Educational Research Journal 06 
Ciência da Informação 06 
Contexto e Educação 06 
Educação em Revista 06 
Fisica na Escola 06 
Journal of Science Teacher Education 06 
Research in Science Education 06 
Revista da Faculdade de Educação 06 
Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciências 06 
Contrapontos 05 
Cuadernos de Pedagogía 05 
Educational Studies in Mathematics 05 
Inovação 05 
Journal for Research in Mathematics Education 05 
Journal of Chemical Education 05 
Journal of Education for Teaching 05 
Revista Brasileira de Educação Especial 05 
Revista Diálogo Educacional 05 
Revista Interuniversitária de Formación del Profesorado 05 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

Na Tabela 13, sobre os periódicos que mais apareceram na lista de referência 

FP10+, a que foi contabilizado com maior número de contribuição foi a revista 

Ciência & Educação (com 182); na sequência Enseñanza de las Ciências (com 181); e a 

Revista Investigações Ensino de Ciências (com 133). 

Spinak (1995 apud SPINAK, 1996, p. 25-26) relata que “algumas dessas razões, 

que vão além da qualidade editorial, explica que as revistas dos países centrais têm 

um poder de atração consideravelmente maior do que revistas de países periféricos”. 
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Na composição do Gráfico 17 foram utilizados os dados da pasta sistematizada 

para construir a tabela sobre a distribuição temporal dos tipos de obras (Tab. 10). 

Para tanto, apropriando-se somente dos periódicos, que foi constituída por 2.774 

artigos. No entanto, nessa fase, foi estruturada por idiomas, no caso, língua 

portuguesa e língua estrangeira, contando em consonância com seu ano de 

publicação. 

 

Gráfico 17: Distribuição dos anos dos periódicos brasileiros e estrangeiros que foram 

utilizados nas referências dos artigos FP10+ 

 
Fonte: Elaboração da autora. 

 

Ao analisarmos a distribuição dos anos de periódicos brasileiros e estrangeiros 

na lista de referências dos artigos FP10+, verificamos que os periódicos estrangeiros 

de 1986 a 1996 se sobressaíram sobre os periódicos da língua portuguesa. No entanto, 

na década de 2000, a língua portuguesa predominou. 

A tabela a seguir apresenta a moda dos anos das referências utilizadas nos 

artigos FP10+ os dados foram colhidos por ano em que os artigos foram publicados e 

ano das referências usadas, para sistematização dos dados foi preenchida uma tabela 

com todas as informações, em seguida calculou-se a moda dos anos das referências.  
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A medida de tendência central é utilizada para representar um conjunto de 

dados. Assim, a moda é “o valor da distribuição que ocorre com a maior frequência, 

ou seja, o valor que mais se repete dentro de uma série de observações.” (FEIJOO, 

2010, p. 20). 

 

Tabela 14: Modas dos anos das referências utilizadas nos artigos FP10+ 

Moda dos anos das referências 
utilizadas 

Ano de 
publicação dos 

artigos Ano Frequência (n) 
2014 2009 110 
2013 2007 101 
2012 2002 124 
2011 2002 94 
2010 2004 70 
2009 2002 76 
2008 1999 47 
2007 2002 30 
2006 2000 34 
2005 2000 33 
2004 2001 24 
2003 1998 18 
2002 1997 24 
2001 1998 57 
2000 1996 6 
1999 1992/1993 6 
1998 1998 6 
1997 - - 
1996 1993 5 

Fonte: elaborada pela autora. 
 

Ao analisarmos a tabela 14 constatamos que as publicações de 2014 apresentou 

uma moda para o ano de 2009 com 110, ou seja, nas publicações de 2014 foram 

usadas 110 referências do ano de 2009. Em 2012 foram utilizadas 124 referencias do 

ano do ano de 2002. E em 2013 foi usado 101 referências dos anos de 2007. Assim, 

constatamos que nas publicações de 1999 foram utilizadas 6 referências do ano de 

1992/1993, pois houve um empate. Vale enfatizar que no ano de 1997 não houve 

nenhuma publicação de artigos FP10+.  
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CAPÍTULO 4 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Com o objetivo de traçar um perfil com bases cienciométricas das referências 

bibliográficas de artigos que destacam a formação de professores publicados em 

periódicos brasileiros da área de Educação em Ciências, por intermédio da realização 

desta nossa pesquisa, foi possível conhecer um pouco mais sobre alguns dos 

elementos que permeiam o campo investigativo sobre a formação de professores no 

Brasil. 

Neste trabalho, optamos apresentar e explorar uma quantidade maior de 

dados em tabelas e gráficos, por considerá-los informações úteis para consultas 

diversas ou pesquisas futuras. 

Um perfil preliminar aqui traçado mostrou que formação docente é um tema 

relevante e preponderante dentro do conjunto de pesquisas da área de Educação em 

Ciências. 

O nosso estudo possibilitou averiguar com dados quantitativos diversos a 

dinâmica das referências bibliográficas utilizadas nas pesquisas que destacam a 

formação de professores, possibilitando, assim, um conhecimento mais sistemático e 

aprofundado das fontes de consulta e de referenciais que estão subsidiando essas 

pesquisas. 

Alertando-se os leitores sobre os cuidados que devemos tomar para não se cair 

em armadilhas analíticas ou elaborações de clichês sobre o tema disciplinar 

investigado, os seguintes aspectos e/ou características do perfil traçado sobre as 

referências em artigos FP10+ se destacaram e podem servir para reflexões (ou novas 

investigações mais específicas) na área: 

i) formação de professores apareceu com destaque em 18% do total de artigos 

publicados (Linha de pesquisa com maior preponderância e relevância entre todas as 

demais? Quais seriam as outras que se destacariam?);  

ii) presença prevalente de documentos governamentais e autores brasileiros e 

estrangeiros conhecidos e difundidos na área de Educação em Ciências (Por que essa 

presença superior de documentos governamentais em abordagens que destacam a 
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formação de professores? O que pode indicar de tendência para essa linha de 

pesquisa a forte presença dos demais autores?); 

iii) presença de autores filiados tanto à área de Educação em Ciências como 

em outras áreas (e.g., Educação, Linguística, Psicologia, Filosofia, Metodologia); 

iv) prevalência de obras com títulos relacionados à formação de professores de 

ciências, formação de professores em geral e presença de títulos de obras 

metodológicas na parte superior da lista (Preferências metodológicas para Análise de 

Conteúdo e Análise Textual Discursiva nas pesquisas sobre o tema?); 

v) no conjunto, há uma proporção maior de uso superficial das referências 

sobre o uso orgânico (Qual a relevância desse dado? O que isso pode indicar?); 

vi) preponderância dos livros dentre os materiais bibliográficos sobre o tema 

(Por quê?); 

vii) presença prevalente de periódicos tradicionais, estrangeiros e brasileiros e 

com escopos em Educação em Ciências e em Educação; 

viii) presença cada vez mais crescente de títulos em língua portuguesa (Por 

que esse significativo ganho de força em relação aos títulos em língua estrangeira?); 

ix) sobrepujança no uso de anais do ENPEC em relação aos demais eventos 

(Por que os eventos de biologia e de química também não apareceram em destaque?); 

x) presença relevante dos cinco periódicos que serviram como objeto deste 

estudo (Consolidados como importantes meios de divulgação e de fontes de consulta 

sobre o tema?). 

Os dados apresentados por esta nossa pesquisa possibilitaram o traçado de 

um perfil cienciométrico das referências bibliográficas de artigos que destacam a 

formação de professores publicados em periódicos brasileiros da área de Educação 

em Ciências. Entendemos que eles constituem subsídios para outras pesquisas sobre 

o tema, notadamente qualitativas, e potencializam um conhecimento de forma mais 

sistematizada acerca de alguns dos aspectos e características que entremeiam o 

campo de pesquisa sobre formação de professores na área brasileira de Educação em 

Ciências. 
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