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ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DA PRODUÇÃO LITERÁRIA SOBRE 

MASSIVE OPEN ONLINE COURSE COM BASE NA EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA E APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

RESUMO 

O presente artigo retrata uma análise bibliométrica de trabalhos publicados que abordam os 

temas “massive open online course - MOOC”, “educação a distância” e “aprendizagem 

significativa”, partindo do pressuposto literário e examinando a proporção que os temas 

abordados estão assumindo na atualidade. O trabalho irá identificar, por meio da 

metodologia do Research Profiling, uma abordagem quantitativa dos dados visando à 

difusão dos temas em questão, os quais serão apurados estatisticamente. Desta forma, foram 

realizadas coletas de dados na base Web of science, onde as informações obtidas receberam 

tratamento com o auxílio de softwares. Com isso, percebeu-se que os temas ganharam espaço 

com o passar dos anos e que é de vital importância uma maior divulgação e conhecimento 

dos mesmos tendo em vista a procura por novas opções de aprendizagem do presente. 

 

Palavras-chave: Massive Open Online Course – MOOC; Educação a Distância; 

Aprendizagem Significativa. 

 

BIBLIOMETRIC ANALYSIS ON THE LITERARY PRODUCTION 

ABOUT MASSIVE OPEN ONLINE COURSE BASED ON THE 

DISTANCE EDUCATION AND MEANINGFUL LEARNING 

 

ABSTRACT 

This paper is about a bibliometric analysis on published works which address the issues 

"massive open online course - MOOC", "distance education" and "meaningful learning", 

based on the literary assumption and examining the proportion that they have been taking. 

The paper will identify by the Research Profiling methodology a quantitative data approach 

aimed at dissemination of the issues involved through a quantitative approach, the spread of 

the issues involved, which will be calculated statistically. Thus, data collections were carried 

out on the base Web of science where the information obtained was analyzed with the aid of 

a software. Thereat, it is clear that the issues gained ground over the years and that it is 

vitally important greater awareness and knowledge of them in view of the demand for new 

learning options of the present. 

 

Keywords: Massive Open Online Course – MOOC; Distance Education; Meaningful 

Learning. 

1 INTRODUÇÃO  

O panorama atual exige cada vez mais qualificação de maneira rápida e eficaz. Com 

isso, percebe-se a necessidade da existência de cursos a distância que possibilitam a 

flexibilidade no acesso ao conhecimento. Segundo Belloni: 

[...] a educação aberta e a distância aparece cada vez mais, no contexto das 

sociedades contemporâneas, como uma modalidade de educação extremamente 

adequada e desejável para atender às novas demandas educacionais decorrentes das 

mudanças na nova ordem econômica mundial. (BELLONI, 2008, p.3). 
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Além disso, ao utilizar a modalidade de ensino a distância, o discente pode usufruir de 

métodos interativos, proporcionando o desenvolvimento da aprendizagem significativa. 

Segundo Santos, R. e Santos, E. (2014, p. 31): “A dinâmica dos ambientes online é capaz de 

criar redes sociais de docência e aprendizagem, pois permite experiências significativas de 

aprendizagem nos diferentes espaços de tempos da cibercultura”. Diante do exposto, 

percebe-se a importância do estudo e embasamentos teóricos a respeito das novas maneiras 

de aprendizagem, bem como das novas modalidades de ensino. 

Desta forma, torna-se relevante o conhecimento de uma modalidade inovadora de 

ensino a distância, o Massive Open Online Course (MOOC), o qual se define por um curso 

participativo, que engloba várias instituições mundiais, possibilitando o acesso aberto e para 

um grande número de pessoas.  

Os MOOC apareceram em 2008 dentro dos recursos educacionais abertos. Apesar 

de existirem várias definições para o mesmo conceito, estes possuem três pontos 

em comum a todas as acepções atualmente existentes:  

∙Livres: qualquer pessoa pode se inscrever gratuitamente;  

∙Larga escala: suporta um grande número de participantes (cursos de larga escala);  

∙Simplicidade: é apenas necessário um professor para coordenar todas as 

informações que se encontram na respectiva rede. (GONÇALVES, 2013, p.32) 

O ensino na modalidade MOOC é uma maneira de conectar, colaborar e facilitar o 

processo de qualificação dos alunos, possibilitando o acesso a informações atuais e a 

integração de pessoas de diversos países oferecendo uma aprendizagem em rede e com 

qualidade similar a um curso presencial.  

Outro fator marcante relacionado a modalidade Massive Open Online Course, diz 

respeito à existência de poucos trabalhos escritos e realizados. Em uma análise preliminar, 

tomando-se como base de dados estruturados a Web of science, verificou-se que até o ano de 

2014 foram publicados 57 artigos. Então, observa-se que existem poucas publicações e 

estudos que tratam do assunto MOOC, tornando-se uma oportunidade para a expansão do 

conhecimento em um tema que apresenta ainda poucas publicações.  Essa análise preliminar 

foi realizada utilizando-se como operador de proximidade as “Aspas” onde foi delimitado o 

assunto: Massive Open Online Course.  

Assim, busca-se responder ao seguinte questionamento: Como ocorre a evolução dos 

temas: Massive Open Online Course, ensino a distância e aprendizagem significativa com o 

passar dos anos? 

O objetivo geral desse estudo foi analisar como ocorre a evolução dos temas: Massive 

Open Online Course, ensino a distância e aprendizagem significativa com o passar dos anos, 

utilizando para tal, uma análise bibliométrica. Também, verificou-se quantitativamente os 

conhecimentos produzidos a respeito dos assuntos abordados neste artigo, visando reunir 

material teórico para propagar informações a respeito dos mesmos. 

A técnica da análise bibliométrica, conforme Machado (2007) tem sido importante para 

analisar termos específicos gerando conhecimento aos pesquisadores, por meio de 

indicadores relacionados aos temas pesquisados. 

O artigo se estrutura na apresentação da introdução, a qual sintetiza os assuntos que 

serão abordados ao decorrer da presente análise. Posteriormente, será realizado o 

embasamento teórico que consiste no desenvolvimento dos temas: Massive Open Online 

Course, educação a distância e aprendizagem significativa e logo após, a metodologia 

abordada, por meio de uma análise bibliométrica, que estruturará dados quantitativos a 

respeito dos temas em questão e por fim, uma análise e discussão dos resultados obtidos, 

concluindo-os. 
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2 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

A educação a distância é um método de aprendizado onde professores e alunos apesar 

de estarem separados no espaço e/ou tempo, podem se interagir simultaneamente com o 

auxílio de uma tecnologia eficiente. Segundo Feldkercher e Manara:  

A EaD se utiliza das novas tecnologias da informação e comunicação para 

desenvolver os processos de ensino e aprendizagem sendo que esses processos 

podem ocorrer em espaços e tempos não similares entre professores e alunos, ou 

seja, essa modalidade de educação desfaz a relação face a face entre os envolvidos 

(FELDKERCHER e MANARA, 2012, p.36). 

Portanto, faz-se necessário o gerenciamento eficaz das técnicas de acesso e 

comunicação disponíveis, para que não somente as instituições e seus docentes possam 

transmitir os conhecimentos de forma efetiva e com alta qualidade, como também os 

discentes tenham a possibilidade de ingressar nos cursos sem dificuldades na obtenção de 

todos os recursos necessários para o processo de aprendizagem. De acordo com Moore e 

Kearsley (2007), usar tecnologias e técnicas para a educação a distância exige mais tempo, 

planejamento e recursos financeiros. Assim, ser um aluno a distância também é diferente, 

pois o mesmo precisa ter predisposição para o estudo e habilidades de comunicação 

diferentes, necessitando de suporte e auxílio para diversos problemas. 

Tendo em vista a flexibilidade proporcionada por esse modelo de ensino, o ingresso à 

educação e a formação profissional estão se tornando mais democráticos. Para Moore e 

Kearsley (2008, p.21) [..] “a educação a distância significa que mais pessoas estão obtendo 

acesso mais facilmente a mais e melhores recursos de aprendizado do que podiam no 

passado, quando tinham de aceitar somente o que era oferecido localmente”. 

Reconhecendo a capacidade da educação a distância de melhorar a qualificação do 

sistema de educação, é preciso analisar o melhor estilo de aprendizagem que efetivamente 

possibilita um estímulo a retenção de conhecimento por parte dos alunos, os quais ao 

finalizar um curso em EAD, possam de fato se sentirem realizados, com a certeza de que 

todas as informações foram absorvidas e as mesmas serão conectadas à futuros aprendizados, 

permitindo a construção da aprendizagem significativa. 

 

3 APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

Normalmente, nos cursos de educação a distância tem se optado por uma forma de 

aprendizado concreta e interativa. Nesse sentido a vertente da aprendizagem significativa 

mostra-se mais relevante, pois os alunos irão adquirir e reter um vasto conhecimento 

significativo: 

O conhecimento é significativo por definição. É o produto significativo de um 

processo psicológico cognitivo (“saber”) que envolve a interacção entre ideias 

“logicamente” (culturalmente) significativas, ideias anteriores (“ancoradas”) 

relevantes da estrutura cognitiva particular do aprendiz (ou estrutura dos 

conhecimentos deste) e o “mecanismo” mental do mesmo para aprender de forma 

significativa ou para adquirir e reter conhecimentos (AUSUBEL, 2001). 

Nessa abordagem de ensino os conhecimentos prévios do aluno auxiliarão no processo 

de aprendizagem de futuros conhecimentos que serão construídos por ele de forma não 

arbitrária. Segundo Moreira: 
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Não-arbitrariedade quer dizer que o material potencialmente significativo se 

relaciona de maneira não-arbitrária com o conhecimento já existente na estrutura 

cognitiva do aprendiz. Ou seja, o relacionamento não é com qualquer aspecto da 

estrutura cognitiva, mas sim com conhecimentos especificamente relevantes, os 

quais Ausubel chama subsunçores. O conhecimento prévio serve de matriz 

ideacional e organizacional para a incorporação, compreensão e fixação de novos 

conhecimentos quando estes “se ancoram” em conhecimentos especificamente 

relevantes (subsunçores) preexistentes na estrutura cognitiva[...] (MOREIRA, 

2011, p.26). 

Desta forma, na aprendizagem significativa, o processo de ensino pode ocorrer de 

maneiras distintas. De acordo com Tavares (2003, 2004) quando o indivíduo decora o 

conteúdo, absorvendo o que foi ensinado e reproduzindo literalmente o que lhe foi 

transmitido, realiza-se a aprendizagem mecânica ou memorística na qual o esforço do aluno 

é menor e o grau de retenção na aprendizagem de médio e longo prazo é muito baixa, ou 

seja, os discentes decoram o que lhes é transmitido não ocorrendo o aprendizado 

propriamente dito. 

Por outro lado, na aprendizagem significativa o indivíduo constrói um significado 

pessoal para o que foi ensinado gerando a compreensão e o pleno entendimento do 

aprendizado. A aprendizagem significativa não ocorre somente com a retenção da estrutura 

do conhecimento, mas se desenvolve a capacidade de transferir esse conhecimento para o seu 

possível uso em um contexto diferente daquele em que ela se concretizou (TAVARES, 

2008). Em síntese, quando o indivíduo se depara com situações inusitadas, porém com 

características semelhantes, ele faz conexões com seus conhecimentos já absorvidos, os 

relacionado e gerando a construção do aprendizado propriamente dito, ou seja, significante. 

Porém, para que ocorra o processo de aprendizagem significativa são necessárias 

algumas condições. De acordo com Monteiro et al. (2006), uma está relacionada com o 

conteúdo ensinado, ou seja, um conteúdo que possibilite a associação com a estrutura 

cognitiva do aluno, gerando um material potencialmente significativo que possibilite a 

interação do novo com os conceitos relevantes já absorvidos na estrutura cognitiva do 

mesmo. A outra, diz respeito ao interesse do discente, sendo necessário o papel ativo dos 

alunos neste modelo de aprendizagem, ou seja, o aluno deve manifestar um esforço e 

disposição para relacionar de maneira não arbitraria o novo material potencialmente 

significativo à sua estrutura cognitiva. 

Com isso, no processo de ensino significante, ocorre uma integração com as 

informações significativas do indivíduo com as novas informações que serão relacionadas 

com as anteriores já absorvidas, gerando assim, a construção do aprendizado: 

A essência do processo da aprendizagem significativa está, portanto, no 

relacionamento não-arbitrário e substantivo de idéias simbolicamente expressas a 

algum aspecto relevante da estrutura de conhecimento do sujeito, isto é, a algum 

conceito ou proposição que já lhe é significativo e adequado para interagir com a 

nova informação. É desta interação que emergem, para o aprendiz, os significados 

dos materiais potencialmente significativos (ou seja, suficientemente não 

arbitrários e relacionáveis de maneira não-arbitrária e substantiva a sua estrutura 

cognitiva). É também nesta interação que o conhecimento prévio se modifica pela 

aquisição de novos significados. (MOREIRA, 2011, p.26) 

Por fim, busca-se nos cursos a distância e nos Massive Open Online Courses o 

desenvolvimento de um material significativo e de discentes dispostos a desenvolverem este 

tipo de aprendizagem para que ocorra o aproveitamento máximo dos cursos nestas 

modalidades e a absorção real dos conhecimentos ensinados.  
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4 MASSIVE OPEN ONLINE COURSE - MOOC 

Massive Open Online Course (MOOC) pode ser definido como um aprendizado 

online, oferecido no âmbito mundial e acessível a um grande número de pessoas 

simultaneamente. Segundo Forno e Knoll (2013), a sigla MOOC significa curso online 

aberto e massivo (Massive Open Online Course), uma modalidade de ensino a distância, 

sendo na maioria das vezes gratuito, que tem se disseminado por meio de plataformas 

virtuais específicas espalhadas pelo mundo. Sua característica de curso aberto significa que 

os mesmos podem ser acessados por qualquer tipo de pessoa conectada à internet, 

necessitando apenas de sua inscrição em uma das plataformas, sem critérios para a seleção de 

estudantes, a não ser quando é indicado para atividades que requerem determinado 

conhecimento prévio.  

Utiliza-se um ambiente virtual, onde os alunos interagem uns com os outros, trocando 

informações e sintetizando conhecimentos adquiridos, sendo assim, uma modalidade de 

ensino que rompe o modelo convencional de aprendizagem. Segundo Liyanagunawardena, 

Adams e Williams (2013), a participação em um MOOC é voluntária e depende do interesse 

de cada participante. Com isso, o aluno deve criar sua própria rotina de estudos e hábitos 

necessários para participação nas atividades requeridas nas plataformas, alcançando o 

desenvolvimento almejado. 

Outro aspecto diz respeito às taxas de abandono ou evasão nos cursos MOOC, as quais 

de acordo com Poy e Aguilar (2014) variam-se entre aproximadamente 75% a 90%. Devido 

ao exposto, pode-se levar em consideração a facilidade da inscrição no MOOC que acarreta 

na existência de pessoas incentivadas apenas por impulso e que não apresentam o 

compromisso de administrar o andamento dos mesmos, muitas vezes não obtendo a sua 

conclusão.  

Cursos nesta modalidade estão emergindo ao redor do mundo e se difundido com o 

passar dos anos. Os MOOCs vêm se desenvolvendo no âmbito de parcerias de cooperação 

internacionais, como o Coursera (www.coursera.org), que é uma parceria entre renomadas 

universidades e a utilização de diversas plataformas como Udacity (www.udacity.com), 

Universidade P2P, e Futurelearn. (LIYANAGUNAWARDENA, ADAMS E WILLIAMS, 

2013) 

Diante do exposto, os MOOCs são uma oportunidade singular para os estudantes ao 

redor do mundo, sendo uma modalidade de ensino a distância, com qualidade e que 

desenvolve a aprendizagem significativa por meio de seus moldes interativos de ensino, os 

quais possibilitam uma sinergia entre discentes e docentes. Segundo Cezar (2015), os 

MOOCs apresentam como foco o aumento das competências dos participantes. 

A partir dessas constatações, o desenvolvimento de ambientes virtuais interativos, 

como os MOOCs devem ser dinâmicos e devem possibilitar a retenção de alunos e a 

absorção de conhecimento adquirido pelos mesmos. Para Kellogg (2013), a criação de um 

MOOC necessita de um cuidado especial ao detalhe, dedicando um longo tempo de 

preparação e instrução. Cursos bem sucedidos nesta modalidade vão além do mero envio de 

palestras na web, pois abrangem um público mais amplo e mais variado do que os outros 

tipos de ensino a distância. Portanto, antes de criar um curso nesta modalidade, deve-se ter 

um cuidado especial ao selecionar adequadamente os recursos necessários para a efetiva 

realização do mesmo. 
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Ainda de acordo com Kellogg (2013), na elaboração de um curso MOOC é importante 

levar em consideração alguns fatores como o contato com especialistas da área de sistema de 

informação e tecnologia para orientações necessárias; o desenvolvimento de métodos que 

auxiliarão no aprendizado (segmentos de vídeo breves, leituras, fóruns de discussão e 

palestras); a preparação de materiais acessíveis a todos os visitantes e criação de ferramentas 

interativas, como experimentos de laboratório, filmes, slides, e gráficos tridimensionais; a 

possibilidade dos estudantes de acessar o material várias vezes, conforme sua preferência e 

sem limitações de horários e  datas e a coleta de dados sobre a aprendizagem dos alunos, a 

fim de realizar melhorias nos cursos futuros. Assim, os passos mencionados são como uma 

ponte para se chegar à realização de cursos bem sucedidos nesta modalidade. 

 

5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O presente estudo pretende analisar de forma quantitativa e por meio de uma pesquisa 

exploratória os materiais teóricos existentes a respeito dos temas aqui abordados, tendo em 

vista, uma maior divulgação dos mesmos. Para isso, foi realizada uma análise bibliométrica, 

para a revisão de literaturas, tendo como amostra de pesquisa os artigos científicos nos temas 

em análise, publicados a partir do ano 1964 a 2015. Segundo Teixeira, Iwamotoana e 

Medeiros (2012), a bibliometria surgiu nos anos sessenta do século XX sendo nomeada por 

Pritchard (1969) e, por apresentar caráter quantitativista, auxiliou na formulação de leis 

matemáticas, apresentando como objetivo a mensuração da produção cientifica.  

A fim de aumentar a precisão dos dados, utilizou-se de uma vertente da bibliometria, o 

Research Profiling (Perfil de Pesquisa), apurando por meio do software Vantage Point o 

exame de palavras com o objetivo de minerar material teórico fornecido por meio de 

pesquisas na base de dados Web of Science.  

De acordo com Watts e Porter (2007), o Research Profiling visa obter respostas a 

respeito de quatro perguntas: Quem, O que, Onde e Quando. Ou seja, Quem são os autores 

que mais publicaram? O que foi abordado? Onde obtiveram publicações? Quando foram 

mencionados? Possibilitando com isso, o surgimento de outras perguntas relacionadas. 

Diante do exposto, conforme Porter e Cunningham (2005), o método Research 

Profiling pode ser exemplificado em três etapas, conforme apresentado na Figura 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 – Etapas do método Research Profiling 

Fonte: Adaptado de Porter & Cunningham (2005) 

 

 

 

Etapa A: 
INTELIGÊNCIA 

 

Etapa C: 
ESCOLHA 

 

Etapa B: 
ANÁLISE E PROJETO 

1. Identificação da questão de 
pesquisa 

2. Seleção das fontes de 
informação 

3. Refinamento da busca e 

recuperação de dados 

4. Limpeza dos dados 

 

7. Representação 
8. Interpretação 
9. Utilização 

5. Análises básicas 
6. Análises avançadas 
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Com isso, foram realizados alguns passos para a coleta dos dados que posteriormente 

receberam análise quantitativa detalhada, conforme quadro 1, a seguir: 

 

 

Quadro 1 - Passos da Pesquisa Bibliométrica realizada. 

Fonte: elaboração própria, 2016. 

 

6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Com a realização da pesquisa na base escolhida, foram obtidos 2.932 registros, porém 

depois de realizar uma limpeza (eliminação de dados em duplicidade) no software Vantage 

Point, os registros passaram para o resultado de 2.823. 

Desta forma, foram selecionados os tópicos a seguir: Publication Year, Countries, 

Author Affiliations (Organization Only), Journal, Authors (Full Name), Cited Authors, Cited 

References (DOI) e Keywords (author's), para que o software pudesse coletar as 

informações, transformando-as em dados, os quais foram analisados em programas como o 

Excel e o Ucinet1 que visam responder às perguntas realizadas no Research Profiling, 

gerando assim, os materiais a seguir: 

 

                                                 
1 O Ucinet é um programa para Windows especializado na análise de dados provenientes de redes sociais. 

Passos O que foi feito? Motivo 

1 

Definição dos temas a serem utilizados nas pesquisas de dados: 

“Distance Education”, “Massive Open Online Course” e “Meaningful 

Learning”. 

Cumprimento dos 

objetivos da pesquisa. 

2 Definição da base de pesquisa Web of Science. 
Uma das bases mais 

utilizadas. 

3 

Os termos foram pesquisados em inglês e entre aspas, estipulando-se a 

faixa de tempo do ano de 1945 até 2015. 

Como se trata de três temas distintos foi selecionado “adicionar outro 

campo” e optou-se por “OR” para separá-los. 

(Ex: distance education “OR” massive open online course “OR” 

meaningful learning). 

Posteriormente marcou-se o campo “tópico” e clicou-se em 

“pesquisa”. A fim de refinar os dados mais relevantes para a pesquisa 

em questão, selecionou-se “ARTICLE” no tipo de documento. 

Realizar a busca dos 

dados significantes para 

a pesquisa. 

4 

Optou-se pela opção “salvar em outros formatos de artigo”. 

Definiu-se o número de registros, selecionando-os de 500 em 500 

devido à regra estipulada na base. 

No campo gravar conteúdo escolheu-se a opção “registro completo e 

referências citadas” e no formato do arquivo optou-se por “outros 

softwares de referência”. 

Salvar os dados obtidos 

para posterior análise no 

software 

Vantage Point. 
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Gráfico 1 – Publicações por ano 

Fonte: elaboração própria, 2016. 

 

Apesar de estipular-se o ano de 1945 como o marco inicial para a pesquisa, o Gráfico1 

apresenta o fato de que a quantidade de artigos publicados relacionados aos temas abordados, 

somente se deram entre os anos de 1964 à 2015. 

Ao analisar o comportamento do Gráfico1, de um total de 2.823 publicações, o ano de 

2015 representa 12.36%, perfazendo a quantidade de 349. Assim, percebe-se um aumento 

expressivo com relação aos anos anteriores, como por exemplo, o ano de 2014, que resultou 

em apenas 195 publicações, aumento este, resultante do fato de que tanto o conhecimento, 

quanto o interesse pelos temas em questão, vem ganhando mais espaço na atualidade. 

 

 

 
Gráfico 2 - Países 

Fonte: elaboração própria, 2016. 

 

De acordo com os dados gerados pelo software Vantage Point e apresentados no 

Gráfico 22, dentre os 107 países que obtiveram publicações nos assuntos referidos neste 

estudo, os dez principais países representam 74,91% de todos os escritos. 

Um ponto relevante diz respeito à proporção de 34,63% que é assumida pelos Estados 

Unidos, perfazendo-se o país que mais escreveu sobre os temas. Isso se justifica, 
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principalmente porque os EUA é o país que mais publicou trabalhos científicos no mundo, 

totalizando, somente no ano de 2015, 567.007 trabalhos científicos2.  

Já a respeito da produção nacional de trabalhos científicos, a mesma representa 4,09%, 

estando em 6° lugar. Segundo Alves (2011), foram muitas as experiências nessa modalidade 

de educação, tanto governamentais quanto privadas, apresentando desde 1904 

acontecimentos que marcaram a história nacional da Educação a Distância. Atualmente, estas 

experiências representam a concentração de grandes contingentes de recursos. 

 

 
Gráfico 3 – Instituições 

Fonte: elaboração própria, 2016. 

 

 

O Gráfico 3, representa as instituições que possuem trabalhos científicos a respeito dos 

temas abordados. Com isso, a Open University of Catalonia aparece em 1º lugar, com um 

total de 97 publicações, o que equivale a 2,38% do total obtido. 

Em relação às instituições nacionais, obteve-se um número representativo de 

publicações, sendo a Universidade de São Paulo (USP) a instituição que mais publicou, com 

35 publicações, ficando em 5º lugar no ranking geral das universidades. Outras universidades 

brasileiras que obtiveram números relevantes de publicações foram: Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul com 12; Universidade Federal de Santa Catarina com 8; Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro com 6; Universidade Federal de Minas Gerais e 

Universidade Federal do Rio de Janeiro com 5; Fundação Oswaldo Cruz, Universidade 

Federal Fluminense, Universidade Federal do Paraná e Universidade Federal de São Paulo 

com 4 publicações. 

 

                                                 
2 Informações coletadas no site da Scimago Journal & Country Rank. Disponível em: 

<http://www.scimagojr.com/countryrank.php?year=2015>. Acesso em: 05 jul. 2016. 
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Gráfico 4 – Periódicos 

Fonte: elaboração própria, 2016. 

  

A respeito dos periódicos, o Gráfico 4 representa os 10 que possuem um maior número 

de produções, somando-se 26,47% dos dados obtidos. O periódico Computers Education 

situa-se em 1º lugar, totalizando o valor significativo de 249 trabalhos científicos produzidos, 

o que representa 8,81% do total atingido. 

 

 
Gráfico 5 – Autores citados 

Fonte: elaboração própria, 2016. 

 

 

O Gráfico 5, evidencia-se os 10 autores que mais foram citados, sendo o D. Randy 

Garrison o que possui o maior número de citações, o que corresponde a 201 vezes. 

Ao relacionar o comportamento do Gráfico 5 com os 10 autores que mais publicaram 

sobre os temas aqui abordados, percebe-se que não se faz como regra a relação entre o 

número de publicações e a quantidade de vezes que o autor é referenciado em trabalhos 

científicos, conforme evidencia-se na Tabela1: 
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Posição Autor Nº publicações 

Nº vezes que foram 

citados 

1 Richardson, John Thomas Edwin  34 75 

2 Mayer, RE 15 111 

3 Bretz, Stacey Lowery 9 15 

4 Chen, Nian-Shing 9 12 

5 Kember, D 9 78 

6 Baggaley, Jon 8 17 

7 Shea, Peter 8 43 

8 Anderson, Terry 7 120 

9 Barron, DD 7 11 

10 Bernard, Robert M 7 85 

Tabela 1 – Autores x Autores citados 

Fonte: elaboração própria, 2016. 

 

Mediante o exposto, percebe-se que o autor John Thomas Edwin Richardson apesar 

de ser o autor com o maior número de publicações, equivalendo-as ao número de 34, o 

mesmo não aparece entre os 10 autores mais citados, sendo referenciado apenas 75 vezes, o 

que representa aproximadamente 37% em relação ao número de vezes que o autor mais 

referenciado, D. Randy Garrison, foi citado.  
 

Coluna Cited References (DOI) Records 

1 
Critical Inquiry in a Text-Based Environment: Computer 

Conferencing in Higher Education 
56 

2 
How Does Distance Education Compare With Classroom 

Instruction? A Meta-Analysis of the Empirical Literature 
56 

3 Three Types of Interaction 46 

4 
Critical Thinking, Cognitive Presence, and Computer Conferencing 

in Distance Education 
40 

5 Situated Cognition and Culture of Learning 38 

6 
What Makes the Difference? A Practical Analysis of Research on 

the Effectiveness of Distance Education 
35 

7 
Social Presence as a Predictor of Satisfaction within a Computer-

Mediated Conferencing Environment 
34 

8 “Reconsidering Research on Learning From Media,” 33 

9 
Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance 

of Information Technology 
31 

10 Teaching Course Online: A Review of the Research 31 

Tabela 2 – Publicações mais citadas 

Fonte: elaboração própria, 2016. 

 

No que diz respeito às publicações mais referenciadas, a tabela 2 apresenta as dez mais 

utilizadas e seus respectivos números de registros (records), ou seja, o número de vezes que 

as mesmas foram citadas.  

A princípio foram gerados os números do Digital Object Identifier (DOI) nos dados 

criados pelo software utilizado. Com isso, realizou-se uma consulta dos respectivos DOIs no 

Research Gate3 para obter-se os títulos das dez publicações mais citadas, conforme constam 

na tabela 2. 

                                                 
3 Research Gate é uma rede social livre destinada a pesquisadores científicos de todas as áreas do 

conhecimento. 
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Gráfico 6 – Palavras chave 

Fonte: elaboração própria, 2016. 

 

Com base no Gráfico 6, percebe-se que as palavras chave utilizadas no presente artigo 

encontram-se entre as 10 mais citadas nos materiais teóricos analisados. Além disso, nota-se 

que o termo Distance Education é o mais abordado, representando 9,78% do total, 

perfazendo o número de 955 vezes. 

Outra análise pertinente, diz respeito ao termo Massive Open Online Course o qual 

aparece como palavra chave 70 vezes, ou seja, 0,72% do total, o que enfatiza a importância 

de uma maior divulgação do mesmo, visto que ainda há relativamente poucas publicações 

sobre este tema. Com isso, percebe-se um comportamento semelhante no que diz respeito ao 

termo Meaningful Learning o qual aponta-se 79 vezes como palavra chave, 0,81% do total. 
 

 

 
Figura 2- Redes sociais Autores x Periódicos 

Fonte: elaboração própria, 2016. 

 

Relacionando os autores e periódicos, obteve-se por meio de uma matriz de dados 

oriundos do Vantage Point e posteriormente correlacionados no UCINET, a rede social da 

Figura 2, onde os quadrados representam os periódicos e os círculos os autores. 
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Compreende-se que o periódico onde os autores mais publicam é o Computers 

Education4 o qual recebe várias ligações de diferentes autores como consta na Figura 2, 

percebendo-se que é perfeitamente viável a publicação de mais de um autor em um 

determinado periódico. 

Ainda de acordo com a Figura 2, nota-se que há autores e periódicos dispersos da rede, 

o que significa que ambos não possuem relação com os demais. Por exemplo, no Periódico J. 

Chem. Educ. apenas dois autores publicaram: Keli R. Galloway e Stacey Lowery Bretz e no 

periódico Am. J. Pharm. Educ. somente obteve-se a publicação do Naser Z. Alsharif.  

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O processo de análise e interpretação dos dados dos assuntos abordados na seção 

anterior contempla o objetivo geral de pesquisa proposto que diz respeito à revisão 

bibliográfica por meio de uma análise bibliométrica. Pode-se identificar que os temas em 

questão vieram a ganhar espaço na atualidade, tornando-se mais relevantes ao longo dos 

últimos anos, principalmente a partir do ano de 2012, onde obteve-se taxas crescentes. 

Desta forma, procurou-se responder ao seguinte questionamento: Como ocorre a 

evolução dos temas: Massive Open Online Course, ensino a distância e aprendizagem 

significativa com o passar dos anos? Assim, percebe-se que o ano de 2015 representa o auge 

das publicações, o que sugere a interpretação de que os temas estão sendo mais difundidos 

no presente devido ao avanço tecnológico, o desenvolvimento de novas metodologias de 

ensino e a procura por meios flexíveis que possibilitem o desenvolvimento de uma 

aprendizagem qualificada de ensino.  

Agrupando-se todos os conhecimentos produzidos entre os anos de 1964 a 2015, 

gerou-se uma vasta quantidade de material teórico, levando-se a análise de informações 

relevantes que respondem a perguntas essenciais propostas pelo método bibliométrico do 

Research Profiling. As perguntas respondidas pelo presente trabalho são: Quando se obteve 

o maior número de publicações? Qual o país que mais publicou? Quais as instituições que 

possuem publicações? Onde obtiveram as publicações? Quem são os autores mais citados? 

Quem são os autores que mais publicaram? Quais são as palavras chaves? Quais foram as 

publicações mais citadas? Com isso, as respostas obtidas levam ao embasamento futuro para 

novas pesquisas e trabalhos, acarretando na reunião de material teórico útil e que serve de 

auxílio para os interessados em aprofundar o conhecimento sobre os temas expostos.  

No que diz respeito à produção de trabalhos científicos nacionais relacionados aos 

tópicos tratados neste artigo, o Brasil posiciona-se fortemente entre os dez países que tiveram 

o maior número de publicações. Devido ao exposto, conclui-se que os objetos do presente 

estudo são de grande notoriedade nacional e convêm ressaltar a grande mudança no cenário 

brasileiro de acesso as novas tecnologias que consequentemente proporcionaram uma maior 

conectividade e inclusão digital, possibilitando o aumento do poder de consumo das classes 

sociais de baixa renda, que passaram a ingressar o mercado do conhecimento, tornando o 

ensino de qualidade acessível para um vasto número de pessoas situadas nas regiões 

brasileiras. 

Como limitações de pesquisa, aponta-se a utilização de materiais teóricos coletados em 

apenas uma base de dados, a Web of Science. Assim, apesar de obter-se dados relevantes, o 

                                                 
4  A Computers Education visa difundir o conhecimento e o entendimento das formas em que a tecnologia 

digital pode aprimorar a educação, por meio da publicação de pesquisa de alta qualidade, que se estende a teoria 

e a prática. 
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conteúdo abordado remete-se a base escolhida. Outro ponto, diz respeito a utilização do 

software Vantage Point, um software pago e que não é acessível a todos. 

Em relação a trabalhos futuros, sugere-se o aprofundamento da pesquisa utilizando-se 

outras bases, visando assim, ampliar os dados coletados e gerando material teórico que 

permita uma comparação entre diferentes bases de dados. Sugere-se também, a análise dos 

principais artigos abordados neste estudo para identificar as principais temáticas referentes 

ao tema Massive Open Online Course. 

Dentro desta perspectiva, a proposta de pesquisa foi atingida possibilitando o 

entendimento da evolução dos temas e atendendo a concepção da metodologia utilizada, 

passando pelas três etapas do Research Profiling: inteligência, análise/projeto e escolha. 
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