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Resumo: A revisão sistemática é um procedimento que busca explicitar claramente as 
decisões, procedimentos e resultados de cada passo da revisão da literatura visando uma 
maior qualidade e confiabilidade dos resultados. O presente trabalho tem por objetivo 
relatar a etapa inicial de planejamento da revisão sistemática da literatura sobre ensino 
colaborativo em educação superior. Descreve brevemente a metodologia de revisão 
sistemática e suas etapas, detalhando a etapa de planejamento. Em seguida, apresenta o 
planejamento de nossa pesquisa e, por fim, discute alguns aspectos do seu processo de 
elaboração. 
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Introdução 

Uma das etapas fundamentais na realização de qualquer monografia científica é a revisão 

da literatura. Não raro, esta é conduzida tomando por base uma amostra bibliográfica “de 

conveniência”, isto é, um conjunto de trabalhos que estão mais à mão, buscados e 

selecionados de modo pouco sistemático. Com isso, o pesquisador corre o risco de adquirir 

uma visão apenas parcial do que já foi publicado, o que, por sua vez, pode levar à 

replicação de estudos já realizados, ou a referenciais de pesquisa enviesados e/ou 

pobremente fundamentados.  

A falta de sistemática no processo de revisão impede, também, que os leitores avaliem a 

consistência e a qualidade do referencial adotado e das conclusões reportadas. Como 

recomenda Minayo, o nível de abrangência da revisão precisa estar descrito no desenho 

metodológico da investigação (2006, p.184). Para que a revisão da literatura seja 



 
 

 
Universidade Estácio  de Sá 

M es t r ad o  e m Ed uc açã o  e  Cu l t u r a  Co n te m po râ n ea  
1 7 ,  18  e  19  de  no ve m b ro  de  2 0 08  

página 2 
 

considerada uma fonte confiável de pesquisa, deve ser explicitado como os estudos foram 

buscados e selecionados, e como foram analisados para produzirem conclusões. (EPPI-

CENTRE, 2006). 

Quando se trata de uma tese doutoral, a necessidade de realizar uma revisão bibliográfica 

sistemática e abrangente torna-se ainda mais importante, uma vez que  

[uma tese] trata efetivamente de uma de pesquisa original, onde é necessário conhecer a fundo o 
quanto foi dito sobre o mesmo argumento pelos demais estudiosos. Sobretudo, é necessário 
“descobrir” algo que ainda não foi dito por eles. (ECO, 1983, p. 2). 

 

Objetivos 

O presente trabalho tem por objetivo relatar a etapa inicial de planejamento da revisão 

sistemática da literatura sobre ensino colaborativo em educação superior, tema de nossa 

pesquisa de doutorado, em andamento no âmbito do Programa de Pós-graduação Educação 

em Ciências e Saúde do Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde (NUTES) da 

UFRJ. Em linhas gerais, nessa pesquisa visamos investigar a aplicabilidade e efetividade 

de modelos de ensino colaborativo suportados por novas tecnologias de informação e de 

comunicação (NTICs) no contexto do ensino superior. 

Nas próximas seções, descreveremos brevemente a metodologia de revisão sistemática e 

suas etapas, detalhando a etapa de planejamento. Em seguida, apresentaremos o 

planejamento de nossa pesquisa e, por fim, discutiremos alguns aspectos do seu processo 

de elaboração. 

 

Metodologia 

A revisão sistemática (no inglês: systematic review) é um procedimento que busca 

explicitar claramente as decisões, procedimentos e resultados de cada passo de uma revisão 

da literatura – objetivos da revisão, estratégias de busca, critérios de seleção e de exclusão, 

classificação e análise de referências, entre outros -- visando uma maior qualidade e 

confiabilidade dos resultados. A revisão sistemática é conduzida freqüentemente com o 
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objetivo de organizar achados científicos, analisar impactos ou evidências e responder 

questões específicas de forma rigorosa. Assim, as revisões sistemáticas, junto com as meta-

análises, constituem peças de informação úteis para embasar a tomada de decisão. Um 

exemplo disso é o seu uso para embasar políticas e intervenções na área de saúde e 

medicamentos (Castro, 2001; EPPI-CENTRE, 2006). 

Atualmente, as revisões sistemáticas têm sido utilizadas em uma gama crescente de 

aplicações. Não só em estudos que visam sistematizar evidências, mas também em estudos 

exploratórios ou descritivos, que visam mapear um território do conhecimento de forma 

abrangente e criteriosa. Essa exploração é conduzida a partir de um conjunto inicial de 

questões norteadoras amplas, que podem posteriormente ser desdobradas em subquestões. 

Como resultado, têm-se a criação de um mapa sistemático abrangente da literatura e uma 

ou mais revisões em profundidade visando responder às subquestões. 

A metodologia de revisão sistemática que utilizamos se baseia nas etapas sugeridas por 

Khan et al. (2000) e também na metodologia desenvolvida pelo EPPI Centre, do Institute 

of Education, de Londres  (2006), que utilizam a revisão sistemática como uma forma de 

embasar evidências e a tomada de decisão.  

Uma vez que nossa revisão tem objetivos exploratórios, fizemos algumas adaptações e 

simplificações nesse processo. O processo de revisão é composto de três fases: 

planejamento, implementação e apresentação dos resultados. Cada fase é composta de 

diversas etapas, descritas a seguir:  

1. Planejando a revisão 

 
O objetivo desta fase é criar um plano detalhado de como se processará a revisão. Ela é 

composta por quatro etapas: 

 
1.1. Identificação na necessidade da revisão 

 
Primeiramente, identifica-se claramente o tema e justifica-se a sua necessidade. 

Uma vez que a revisão exige um grande tempo e esforço por parte do pesquisador é 

necessário que seja bem justificada. Entre outras questões, é preciso responder: qual 



 
 

 
Universidade Estácio  de Sá 

M es t r ad o  e m Ed uc açã o  e  Cu l t u r a  Co n te m po râ n ea  
1 7 ,  18  e  19  de  no ve m b ro  de  2 0 08  

página 4 
 

é o contexto (background) da revisão? Qual a relevância ou utilidade da revisão? 

Quais as revisões já feitas sobre o assunto e porque não atendem as necessidades 

colocadas? 

 
1.2. Objetivos e questões norteadoras da revisão 

 
O passo seguinte é definir os objetivos e questões que irão nortear a revisão 

sistemática. Quais são os objetivos gerais e específicos da revisão? Quais as 

informações que se quer coletar e que tipos de dados serão gerados? Que questões 

nortearão o pesquisador nessa coleta?  

 
1.3. Equipe responsável pela revisão 

 
De acordo com sua finalidade, as revisões sistemáticas podem ser realizadas por 

uma equipe de especialistas. Essa equipe estabelece os critérios de identificação, 

seleção, classificação e análise das referências. Geralmente, a classificação e 

análise dessas referências são feitas de forma independente por cada especialista. 

Esse procedimento visa aumentar a confiabilidade dos resultados. Quando há 

divergências, os especialistas procuram chegar a um consenso, podendo, 

eventualmente, recorrer a terceiros. Esse processo de deliberação freqüentemente 

conduz ao refinamento e clarificação dos critérios de classificação e análise, 

contribuindo para a objetivação dos resultados. Aqui é necessário que o 

planejamento identifique: quem é a equipe e instituição responsáveis pela revisão? 

Quais são as suas credenciais e competências relativas à temática abordada? Há 

algum conflito de interesse (no caso de estudos que visem recomendações para 

embasar políticas ou intervenções)? 

 

É importante observar que nem sempre se pode contar com uma equipe para 

realizar o trabalho de revisão. No âmbito das pesquisas de doutorado, por exemplo, 

geralmente o pesquisador ou pesquisadora conduzem a revisão sozinhos e, 

eventualmente solicitam o apoio do orientador. O que pode ser feito, nesses casos, 

para aumentar a confiabilidade dos dados é o pesquisador e seu orientador 

revisarem juntos os critérios de classificação e de análise, e os aplicarem a um 
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conjunto inicial de referências para verificar se eles estão ajustados, isto é, 

relevantes, claros, concisos e sem ambigüidade. 

 

1.4. Metodologia 
 

Esta é a etapa mais crítica do planejamento. Na metodologia é necessário detalhar 

como será a estratégia de busca, seleção e análise das referências. Para isso, é 

preciso especificar: 

• os termos e expressões utilizados na busca bibliográfica; 
• os critérios de seleção de referências (inclusão e exclusão); 
• as fontes de busca; 
• as ferramenta de pesquisa e manipulação das referências; 
• o procedimento de obtenção dos textos completos; 
• os critérios de classificação para criação de mapa sistemático; 
• os critérios de análise de referências em profundidade; 
• o cronograma de trabalho e planejamento de custos. 

 
A conclusão do planejamento culmina na redação de um plano ou protocolo de 

revisão. As etapas seguintes consistem na implementação desse plano. Como nosso 

foco aqui é o planejamento da revisão, apenas deixamos listadas as etapas seguintes 

sem maiores detalhamentos: 

 
2. Conduzindo a revisão 

 
O objetivo desta fase é coletar, analisar e sintetizar os dados segundo os critérios 

estabelecidos no planejamento. As etapas que a compõe são: 

2.1. Identificação e seleção dos estudos (busca bibliográfica) 

2.2. Avaliação da qualidade e relevância dos estudos 

2.3. Extração, classificação e análise dos dados 

2.4. Síntese dos dados (mapa sistemático) 

2.5. Análises em profundidade de referências selecionadas 

 

3. Apresentação do relatório e divulgação 
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O objetivo desta fase é organizar os dados e conclusões em um relato (artigo, capítulo 

de revisão, relatório etc.) e divulgar os achados (em eventos, publicações, 

comunicações científicas, comissões etc.). As etapas que a compõe são: 

3.1. Redação das conclusões e relatório final 

3.2. Divulgação dos resultados  

 

Planejamento da revisão sistemática da literatura sobre ensino 

colaborativo 

Nesta seção apresentaremos o planejamento da revisão sistemática de nossa pesquisa 

sobre ensino colaborativo na educação superior conforme as etapas 1.1 a 1.4 descritas 

na seção anterior. 

1.1. Identificação na necessidade da revisão 

O nosso projeto de pesquisa de doutorado tem como objetivo investigar a aplicabilidade e 

efetividade de modelos de ensino colaborativo mediados por novas tecnologias de 

informação e de comunicação (NTICs) no contexto do ensino superior. 

Entendemos colaboração docente (ou, docência colaborativa) como o processo no qual 

dois ou mais professores formam uma equipe de trabalho objetivando a gestão, o 

planejamento, o desenvolvimento, a implementação e/ou a avaliação de currículos, 

programas, cursos, materiais didáticos, entre outras atividades típicas do trabalho docente. 

Por equipe de trabalho entende-se um grupo que possui como principais características: 

visão e objetivos comuns, certo nível de identificação simbólica, liderança, comunicação e 

coordenação efetivas, relativa autonomia decisória em relação a outros grupos e à 

instituição a qual pertence, interdependência e sinergia positiva do trabalho de seus 

integrantes (HARE, 1992; REIS, 2005).  

O ensino colaborativo (EC) é uma forma de colaboração docente em atividades de ensino. 

Assim, quando dois ou mais professores ministram as aulas de um curso, seja de modo 

conjunto ou alternado, eles estão realizando uma atividade de EC. 
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A justificativa para a decisão de conduzirmos uma revisão sistemática da literatura sobre o 

EC baseia-se nas seguintes constatações: 

I. a relevância das diversas formas de colaboração docente na atualidade; 
II. a dispersão dos estudos sob diferentes denominações na literatura educacional; 

III. a freqüente confusão ou indistinção entre aprendizagem e ensino colaborativos, 
contribuindo para a não visibilidade do último como uma abordagem 
diferenciada; 

IV. o gap existente entre a literatura sobre aprendizagem colaborativa e ensino 
colaborativo; 

V. a não identificação, até o momento, de revisões de literatura sobre colaboração 
docente no ensino superior; 

VI. a escassez de estudos identificados sobre ensino colaborativo suportado pelas 
NTICs. 

A seguir, detalhamos cada um desses itens: 

I. Relevância do tema 

A colaboração docente, nas suas mais variadas formas, tanto no ensino médio quanto 

no ensino superior, tem sido apontada por vários autores como uma abordagem para 

fazer frente aos desafios colocados pela necessidade de: 

• formação inicial e continuada de professores; 
• mudanças na gestão educacional; 
• implementação de métodos educacionais inovadores – tais como: a 

Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), no ensino da Saúde, e a 
abordagem de Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), no ensino de Ciências; 

• inclusão de temas interdisciplinares e transversais nos currículos; 
• a necessidade de articulação e aproximação entre teoria e prática. 

II. Dispersão dos estudos 

O conceito de EC integra um leque de modalidades que envolvem diferentes formas 

de organizar o trabalho docente em equipe. Os relatos dessas experiências 

encontram-se indexados na literatura educacional por descritores variados: 

cooperative teaching, collaborative teaching, team teaching, co-teaching, peer-

teaching, teaching teams, entre outros. 

III. Indistinção entre aprendizagem e ensino colaborativos 
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Vários autores utilizam o termo ensino colaborativo (EC) e aprendizagem 

colaborativa (AC) indiferenciadamente. Outros, ainda, utilizam a expressão no inglês 

“collaborative teaching and learning” para se referirem exclusivamente ao conceito 

de AC. Contudo, AC e EC são conceitos distintos.  

A AC integra um conjunto de práticas que visam à promoção da aprendizagem por 

meio das trocas sociais entre indivíduos com um objetivo de aprendizagem comum 

(Nitzke et al, 1999). A prática da AC não é nova. Desde o século XVIII há registros 

desse tipo de experiências (Roberts, 2003), mas somente no século XX ela ganha 

fundamentação teórica nas abordagens construtivistas. Essas abordagens enxergam o 

sujeito como agente ativo na construção de sentidos e de representações a partir de 

sua realidade histórica e sociocultural. A aprendizagem, segundo o construtivismo, é 

favorecida pela participação em ambientes que propiciem a interação e a 

colaboração. Dentre as abordagens relacionadas ao construtivismo, podemos 

mencionar: o sócio-interacionsimo baseado nas idéias de Piaget, a abordagem 

histórico-cultural da aprendizagem baseada em Vygotsky, a abordagem político-

social baseada em Paulo Freire, e as abordagens da cognição compartilhada 

(distributed cognition) e contextualizada (situated cognition) (Dillenbourg, 1996; 

Struchiner & Gianella, 2005). 

Por sua vez, o EC encontra fundamentação teórica sobretudo na Psicologia Social e 

na Psicologia e Sociologia Organizacionais e do Trabalho, aplicadas à organização 

do trabalho pedagógico. Neste sentido, seu estudo envolve temas tais como: 

formação, normas, papéis e estrutura dos grupos, coesão e conflito intergrupais, 

diferenças entre grupos e equipes de trabalho, efetividade e desempenho das equipes 

(Michener et al., 2005; Robbins, 2005); e suas relações com a natureza da formação e 

do trabalho docente, e das instituições educacionais (Cuban, 1993; Woods, 1997 

Nóvoa, 2002). 

A AC não implica, necessariamente, que haja colaboração docente, podendo ser 

implementada por um único professor. Da mesma forma, o EC pode ocorrer dentro 
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de uma perspectiva de aprendizagem individual, sem que sejam propostas atividades 

de colaboração entre os alunos. 

IV. Gap entre a literatura de AC e EC 

Nas últimas décadas o tema da AC vem recebendo crescente atenção por parte dos 

educadores. A quantidade de pesquisas acumuladas tem fornecido forte evidência do 

potencial dessa modalidade na melhoria da aprendizagem (SMITH & RAGAN, 

1999). Em particular, isso vem ocorrendo de modo cada vez mais acelerado no 

campo da Educação a Distância (EAD), onde se destacam os benefícios do uso das 

novas tecnologias de informação e de comunicação (TICs) na promoção dessa forma 

de aprendizagem (ALAVI & DUFNER, 2004). 

Se o estudo e a prática da AC vêm recebendo crescente atenção por parte dos 

educadores, o mesmo não pode ser dito do ensino colaborativo (EC). Essa diferença 

fica evidente na comparação da produção bibliográfica em torno de ambos os 

tópicos, segundo um levantamento preliminar na base bibliográfica Web of Science1, 

como mostra a Figura 1. Resta saber se em outras bases tais como a ERIC verifica-se 

o mesmo padrão. 

                                                            
1  Levantamento realizado na base Web of Science (http://isiwebofknowledge.com/) em abril de 2006. Essa base 
bibliográfica indexa aproximadamente 8.830 títulos dentre os periódicos científicos mais importantes e mundialmente referenciados, 
sendo 1.810 títulos da área de Ciências Sociais (incluindo a área de Educação). Foram utilizadas as seguintes expressões de busca dentro 
do título, palavras-chave e resumos dos artigos publicados entre 1950 e 2005: “collaborative learning”, “cooperative learning”, 
“collaborative teaching”, “cooperative teaching”, “co-teaching”, “coteaching” e “team teaching”. 
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Figura 1 - Comparação da produção bibliográfica sobre aprendizagem colaborativa  
e sobre docência colaborativa indexadas pela base de dados Web of Science 

Cabe ressaltar que se trata de um levantamento bibliográfico inicial, cuja 

representatividade deverá ser corroborada (ou não) por meio da pesquisa 

bibliográfica em outras bases de dados relevantes na área de Educação (Scielo, 

ERIC, PsycInfo etc.). 

V. Não identificação, até o momento, de revisões de literatura sobre colaboração 

docente no ensino superior 

Até o momento desta revisão ainda não identificamos nenhum trabalho revisão de 

literatura sobre colaboração docente especificamente no ensino superior. 

VI. Poucos estudos sobre colaboração docente com apoio das TICs 

No levantamento preliminar realizado na base bibliográfica Web of Science, 

identificamos menos de 20 referências tratando especificamente da colaboração 

docente com suporte das TICs. 
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1.2. Objetivos e questões norteadoras da revisão 

Objetivo 

Revisar a literatura sobre ensino colaborativo a fim de identificar: seus fundamentos 

teóricos; suas relações com o construtivismo e com as metodologias problematizadoras na 

educação; suas relações com o contexto atual do trabalho docente, das transformações do 

mundo do trabalho e da cibercultura; a relação entre colaboração docente e outro conceitos, 

abordagens e metodologias educacionais, bem como com outras áreas do saber; os 

métodos, técnicas e tecnologias utilizadas; seus campos de aplicação; os benefícios e 

desafios para a implementação dessas modalidades; a lições aprendidas a partir de casos e 

experiências relatados.. Será dada ênfase aos estudos realizados dentro do contexto do 

ensino superior e aos estudos onde as TICs são utilizadas como suporte ao processo de 

colaboração. 

São objetivos específicos:  

1. criar um mapa sistemático abrangente dos estudos sobre o tema; 

2. realizar uma análise em profundidade dos estudos sobre ensino colaborativo suportado 

por TICs no contexto da educação superior.  

Questões norteadoras da revisão 

As questões amplas que buscaremos responder em nossa revisão sistemática são: o que se 

sabe sobre ensino colaborativo? E sobre ensino colaborativo no contexto da educação 

superior?  Qual é o papel das novas tecnologias de informação e de comunicação nesse 

processo? As sub-questões específicas são: 

Aspecto 
abordado 

Questões 

Definição e 
discriminação do 
conceito  

Q1) Quais as definições de ensino colaborativo? 
Q2) Quais os tipos, formas ou modalidades de ensino colaborativo? 
 

Fundamentação 
teórica e 
contextualização  

Q3) Quais são os fundamentos teóricos que sustentam as práticas de ensino 
colaborativo? Mais especificamente, quais as relações entre ensino 
colaborativo e construtivismo? 

Q4) Em que contextos educacionais e institucionais as diversas modalidades de 
ensino colaborativo são empregadas? 

Q5) Quais os objetivos do emprego do ensino colaborativo nesses contextos? 
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Q6) Como o ensino colaborativo se insere no contexto atual do trabalho docente, 
das transformações do mundo do trabalho e da cibercultura? 

 

Métodos, 
técnicas e 
tecnologias 

Q7) Que métodos têm sido utilizados nas diferentes modalidades de ensino 
colaborativo? 

Q8) Como as TICs têm sido utilizadas para suporte do ensino colaborativo? 
Q9) O que é necessário para que o ensino colaborativo seja eficaz? 
 

Relações com 
outros conceitos 

Q10) Quais as relações entre ensino colaborativo e aprendizagem colaborativa? 
 

Vantagens, 
benefícios e 
contribuições 

Q11) Quais são as vantagens, benefícios ou contribuições do ensino 
colaborativo para a educação? E do ensino colaborativo com suporte de TICs? 

 
Problemas e 
desafios  

Q12) Quais são os problemas e desafios do ensino colaborativo? E do ensino 
colaborativo com suporte das TICs?  

 

1.3. Equipe responsável pela revisão 

O planejamento e implementação da revisão serão realizados por aluno de doutorado do 

LTC/NUTES/UFRJ, supervisionado pela sua orientadora. Ambos possuem conhecimentos 

e competências na área de Tecnologia Educacional, aplicada ao ensino superior. 

1.4. Metodologia 

Termos e expressões utilizados na busca bibliográfica 

Os termos a serem utilizados na busca bibliográfica são: cooperative teaching, 

collaborative teaching, teacher cooperation, teacher collaboration, co-teaching, 

coteaching, team teaching, instructional teams, teaching teams, distributed teaching, 

shared teaching, coaching + teacher, mentoring + teacher 

Esses termos serão buscados nos campos de título, assunto (subject) e palavras-chave 

(keyword) das publicações. Não incluiremos o campo de resumo (abstract) para evitar 

recuperação de artigos que tratam do tema de modo secundário, tangencial, ou a falsa 

recuperação de referências não relacionadas com o tema (por exemplo: “collaborative 

teaching and learning”, “parent-teacher collaboration” etc.).  

As buscas sobre mentoring e coaching serão realizadas em separado, uma vez que, apesar 

destes conceitos estarem relacionados à colaboração docente, não se referem 
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necessariamente ao ensino colaborativo. Posteriormente, avaliaremos a pertinência de 

incorporar ou não essas referências ao conjunto das demais.  

Critérios de seleção de referências  

Os critérios abaixo serão aplicados de duas formas:  

• Automática: por meio da aplicação de filtros e mecanismos de busca nas bases de 

dados. 

• Manual: por meio do exame manual de cada referência das bases de dados.  

Critério 1. Tipos de publicação 

• Incluídos: artigos de periódico identificados como peer reviewed. (AUTOMÁTICA) 

• Excluídos: artigos de periódico não revisados (peer-reviewed), livros, capítulos de 

livros, relatórios, trabalhos apresentados em congressos, resenhas, teses e dissertações, 

bibliografias, editoriais. (AUTOMÁTICA E MANUAL) 

 

Os artigos de periódico são indexados em bases de dados bibliográficas, facilitando as 

buscas. Os artigos de periódico peer reviewed são submetidos à avaliação de especialistas 

o que geralmente aumenta a confiança na qualidade da publicação. Muitos desses artigos 

estão disponíveis em texto completo (full-text) para download. As teses e dissertações, 

apesar de serem avaliadas por especialistas (banca) e apresentarem propostas originais e 

sínteses da literatura, são mais difíceis de se obter e, por tanto, não serão incluídas. Os 

livros e capítulos de livro serão excluídos por questões de custo e tempo. Relatórios, 

trabalhos apresentados em congressos e resenhas serão excluídos por sua relevância e 

qualidade inferiores e/ou pela dificuldade de obtenção. 

Critério 2. Período 

• Incluídas: publicações no período de: 1988 a 2008. (AUTOMÁTICA) 

• Excluídas: publicações até 1987. (AUTOMÁTICA) 

 

O levantamento prévio na Web of Science identifica que a maior parte das publicações 

sobre o tema são a partir de 1990. Por motivo de tempo e recursos, restringiremos a busca 
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às publicações dos últimos 20 anos. Com isso, também aumentamos a probabilidade de 

encontrar referências em texto completo (full-text) digitalizado.  

 

Critério 3. Idiomas 

• Incluídas: publicações nos idimoas: Inglês. (AUTOMÁTICA) 

• Excluídas: todos os demais idiomas. (AUTOMÁTICA) 

 

Devido a limitações de tempo e também ao fato das publicações periódicas internacionais 

serem em Inglês, optamos por restringir a revisão às publicações nesse idioma.  

Critério 4. Duplicatas 

• Excluídas: todas as referências duplicadas. (AUTOMÁTICA E MANUAL) 

Critério 5. Referências incompletas 

• Excluídas: todas as referências incompletas (que não possuam dados de autor, ano, 

periódico, volume/número, resumo ou palavras-chave). (AUTOMÁTICA E 

MANUAL) 

Critério 6. Relevância 

• Incluídos: estudos classificados como de relevância Muito Alta e Alta segundo os 

seguintes critérios (MANUAL): 

Foco sobre a 
colaboração docente 

Nível 
educacional (*) 

Uso das TICs como 
suporte à 

colaboração (**) 

Relevância 
atribuída 

Primário  
(colaboração docente 
é o tema central) 

Revisão bibliográfica ou análise teórica Muito alta 
Qualquer Sim 

Ensino superior Não  Alta 
Secundário  
(colaboração docente 
é um dos temas 
abordados) 

Ensino superior Sim  
Não Média 

Outros Sim  
Não Baixa 

Terciário  
(menção breve ou 
tangencial) 

Qualquer Tanto faz  
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(*) os trabalhos identificados como abordando o ensino superior são os que contém as expressões: 
college, doctoral, faculty, graduate, higher education, master, postdoctoral, postgraduate, 
postsecondary, undergraduate, university, universities, faculties nos descritores, palavras-chave, 
título e/ou resumo das referências.  

(**) as TICs envolvem: websites, ferramentas e interfaces de comunicação online, ambientes 
virtuais de aprendizagem, redes computacionais, groupware; software etc. 

• Excluídos: estudos de relevância Média e Baixa. Serão excluídas, ainda, referências 

que não tratam da colaboração docente (falsas recuperações) ou que não puderam ser 

classificadas por falta de informações. Essas referências serão eliminadas da base de 

dados. 

Fontes de busca 

A pesquisa das referências será realizada através do Portal Periódicos CAPES2. Serão 

realizadas buscas nas seguintes bases de dados:  

• EDUCATION FULL TEXT (WILSON WEB)  
• ERIC (via CSA) 
• PSYCINFO  
• SOCIAL SERVICES ABSTRACTS (via CSA) 
• SOCIOLOGICAL ABSTRACTS (via CSA) 
• SSCI (WEB OF SCIENCE)  

 

Essas bases foram escolhidas porque são as bases internacionais mais importantes a 

indexarem um grande número de periódicos relevantes da área de Educação. 

Ferramenta de pesquisa e manipulação de referências 

Para acessar o Portal de Periódicos CAPES e o Sistema de Busca Integrada, utilizaremos o 

browser Firefox. Para organização e gerenciamento, classificação e análise das referências 

bibliográficas (importação, exportação, ordenação, classificação, adição de anotações, 

criação de listas etc.) utilizaremos os softwares RefWorks e Reference Manager. 

Utilizaremos o Microsoft Excel para geração de gráficos e análises estatísticas e o 

Microsoft Word para a redação do relatório. 

Procedimento de obtenção dos textos completos 
                                                            
2  Ver: www.periodicos.capes.gov.br 
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Buscaremos obter o texto integral (full-text) dos artigos selecionados (relevância muito alta 

e alta) na forma digital ou impressa por meio de: 

1. download dos textos digitais gratuitos por meio dos links disponibilizados nas bases 

de dados consultadas; 

2. busca dos periódicos em bibliotecas locais e obtenção de cópia impressa dos 

artigos; 

3. solicitação de cópia impressa de artigos por meio do sistema de comutação 

bibliotecária (Comut); 

4. aquisição dos artigos digitais pagos nos websites dos editores.  

Critérios de classificação para criação de mapa sistemático 

O mapa sistemático será criado a partir da análise dos artigos completos e dos resumos (no 

caso dos artigos que não puderam ser obtidos).  

Item do mapa Definição Codificação 
A. Identificação da 
referência 

Autor(es) 
Título 
Periódico 
Volume, número, 
mês 
Páginas 
Ano 

Texto livre 

B. Foco  Foco na colaboração 
docente 

(B1) Primário 
(B2) Secundário 
(B3) Terciário 
(B9) Não identificável 

C. Contexto educacional  Contextos 
educacionais em 
que a colaboração 
docente ocorre 

(C1) educação fundamental 
(C2) educação média 
(C3) educação profissional / técnica 
(C4) educação superior 
(C5) educação especial 
(C6) educação continuada 
(C7) outros 
(C9) Não identificável 

D. Uso das TICs  Uso das TICs como 
suporte aos 
processos 
colaborativos 

(D1) Alto / intensivo 
(D2) Médio 
(D3) Baixo / ocasional 
(D4) Nenhum 
(D9) Não identificável 

E. Relevância do estudo  Relevância da 
colaboração docente 
no estudo (ver 
critérios no quadro 
acima). 

(E1) Muito alta 
(E2) Alta 
(E3) Média 
(E4) Baixa 
(E9) Muito baixa / irrelevante 
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F. País(es)  País(es) no qual o 
estudo foi realizado 

Texto livre 

G. Área(s)  Àrea(s) do 
conhecimento 

Texto livre 

H. População envolvida 
 

Alunos (H1) Alunos 
(H2) Professores 
(H3) Pesquisadores 
(H4) Consultores 
(H5) Gestores educacionais 
(H6) Familiares e comunidade 
(H7) Autoridades locais e governo 
(H8) Outros 
(H9) Não identificado 

I. Contexto educacional 
 

Contexto da 
colaboração / 
atividades no 
âmbito do ensino 
superior 

(I1) Graduação 
(I2) Pós-graduação 
(I3) Educação continuada 
(I4) Pesquisa 
(I5) Consultoria / extensão / serviço 
(I6) Formação / desenvolvimento docente 
(I7) Planejamento curricular 
(I8) Desenvolvimento de materiais educacionais 
(I9) Não identificado 

J. Natureza do estudo 
 

Tipo de estudo 
conduzido 

(J1) Descritivo / estudo de caso 
(J2) Exploratório 
(J3) Avaliação 
(J4) Discussão teórica-metodológica 
(J5) Revisão bibliográfica 
(J6) Experimental / quase-experimental 
(J7) Outro 
(J9) Não identificado 

Critérios de análise de referências em profundidade 

Além dos já contemplados acima, consideraremos os seguintes itens na análise em 

profundidade: 

1. Instituição(ões)  Nome(s) da(s) instituição(ões) envolvida(s) na pesquisa 
2. Objetivo(s) da pesquisa Objetivo(s) da pesquisa 
3. Fundamentação teórica Bases teóricas que fundamentam o estudo. 
4. Questões e hipóteses da pesquisa Principais questões e hipóteses de pesquisa 
5. Natureza da pesquisa Tipo de pesquisa  
6. Método(s) utilizado(s) Métodos utilizados para analisar os dados. 
7. Resultados Resultados encontrados. 
8. Organização da colaboração docente Forma como é estruturada a colaboração docente. 
9. Etapa  Etapa do processo em que ocorre a colaboração  
10. Vantagens da colaboração docente Vantagens / benefícios da colaboração docente. 
11. Desvantagens da colaboração docente Desvantagens / problemas da colaboração docente. 
12. Desafios e problemas da colaboração docente Desafios e problemas para implementação da colaboração docente. 
13. Questões remanescentes Quais os problemas e questões remanecentes para futuras pesquisas. 
14. Uso das TICs Uso das TICs no suporte à colaboração docente  
15. TICs Tipos de TICs utilizados no estudo. 
16. Vantagens  - TICs Vantagens específicas do uso das TICs para a colaboração docente 

online / apoiada pelas TICs. 
17. Desvantagens - TICs Desvantagens específicas do uso das TICs para a colaboração docente 

online / apoiada pelas TICs. 
18. Desafios - TICs Desafios e problemas específicos do uso das TICs para a colaboração 

docente online / apoiada pelas TICs. 
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19. Questões - TICs Quais os problemas e questões remanecentes para futuras pesquisas 
sobre colaboração docente online / apoiada pelas TICs. 

Contudo, os critérios de análise em profundidade só serão mais detalhados após a 

conclusão do mapa sistemático. Isso porque teremos uma idéia mais clara do universo de 

trabalhos relevantes. 

Cronograma de trabalho e planejamento de custos. 

Em relação ao planejamento de custos, decidimos deixá-lo em aberto até termos uma idéia 

da quantidade de referências que serão selecionadas, e quantas não poderão ser obtidas por 

meio de download gratuito a partir das bases de dados. Quanto ao cronograma, tendo em 

vista o tema de nossa revisão, bem como outros prazos de nossa pesquisa, consideramos 

um cronograma de quatro meses3.  

 Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 
Planejamento da revisão                 

• Justificativa e objetivos da 
revisão 

                

• Definição da metodologia                 
• Refinamento da 

metodologia 
                

Implementação da revisão                 
• Realização das buscas 

bibliográficas nas bases de 
dados 

                

• Análise e classificação 
dos estudos  

                

• Elaboração do mapa 
sistemático 

                

• Aquisição dos textos 
completos 

                

• Seleção dos estudos e 
análise em profundidade 

                

Redação do relatório                 
 

Comentários finais 
No presente trabalho, apresentamos a metodologia de revisão sistemática da literatura, 

focalizando nas etapas de planejamento e procuramos mostrar como estas aplicadas ao 

nosso tema de pesquisa de doutorado. Atualmente nos encontramos na fase de 

                                                            
3  Naturalmente, o cronograma deverá ser ajustado conforme as necessidades de cada projeto de 
pesquisa. 
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implementação. Mais especificamente, na etapa de análise e classificação dos estudos. 

Nesta seção final, apresentaremos algumas reflexões sobre o processo de planejamento, 

sob a ótica dessa nova etapa.  

Até agora constatamos que o processo de planejamento, apesar de sistemático, não é linear, 

mas cíclico, recursivo. Isto é, na medida em que avançamos no planejamento, vamos 

aprofundando as reflexões sobre os objetivos, as questões, os critérios e os procedimentos 

da revisão já delineados. Isso ocorre, também, quando passamos para a fase de 

implementação.  

Em nosso caso, ao realizarmos as primeiras buscas, foi necessário rever os critérios de 

inclusão e exclusão das referências a fim de lidar com uma quantidade tratável de 

informações. Por exemplo, decidimos limitar a pesquisa às publicações em inglês, e 

somente os artigos de periódicos peer-reviewed. Por outro lado, não desejávamos limitar 

demasiadamente o número de referências e correr o risco de perder estudos importantes. 

Nesse sentido, a inclusão ou não da mentoria (mentoring) entre os termos de busca 

constituiu um impasse. Sua inclusão aumentava consideravelmente o número de estudos 

recuperados. Porém, na medida em que iniciávamos a análise dos resumos víamos que o 

termo é utilizado freqüentemente para se referir práticas muito diversas. Decidimos por 

incluir o termo nas buscas e efetuar manualmente a exclusão dos estudos de menor 

relevância. 

Outro exemplo do aspecto cíclico recursivo do planejamento foi o estabelecimento dos 

critérios de classificação quanto à relevância dos estudos. Tais critérios eram aprimorados 

na medida em que avançávamos na análise dos resumos. A própria justificativa da revisão 

sistemática nos demandava uma base teórica previamente constituída, o que foi feito por 

meio de diversas incursões preliminares sobre a bibliografia de que já dispúnhamos.  

Concluímos que a importância do planejamento reside não na geração do “produto final” – 

o plano de revisão em si – mas também no processo reflexivo que ele suscita no 

pesquisador. Dentro dessa perspectiva, o plano de revisão não é um instrumento acabado e 

inflexível, mas um documento de trabalho que vai sendo aprimorado no próprio fazer.  
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Por fim, esperamos que, além de constituir uma oportunidade para discutirmos os 

procedimentos e reflexões tanto metodológicos quanto sobre o tema de nossa pesquisa, 

este trabalho possa ser útil a outros estudantes de pós-graduação quando na realização de 

suas revisões de literatura. 
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