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Resumo 

Este trabalho objetiva produzir um estado da arte sobre 

as produções científicas brasileiras publicadas nos 

últimos três anos que abordem as Metodologias Ativas 

(MA) na Educação Matemática (EM). A análise de dados 

foi baseada na Análise de Conteúdo de Bardin. 

Observamos que a maioria está dedicada em apontar 

benefícios e propor meios de se inserir MA no cotidiano 

escolar.   

Introdução  

Atualmente pesquisadores no mundo inteiro estão 
desenvolvendo e discutindo metodologias de ensino que 
integrem as Tecnologias Digitais ao cotidiano escolar, de 
modo que os benefícios desses recursos sejam 
explorados. Dentre elas destacamos MA. 

Segundo Bacich e Moran (2018) as MA são métodos 
de ensino onde o estudante atua como protagonista no 
seu processo de aprendizagem. Esses autores apontam 
os seguintes tipos de MA: sala de aula invertida, 
aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem 
baseada em investigação e em problemas, e a 
aprendizagem por histórias e jogos.  

Considerando esse contexto, nesta pesquisa 
objetivamos produzir um estado da arte sobre as 
tendências temáticas e metodologias investigadas, em 
produções científicas brasileiras publicadas nos últimos 
três anos que abordem as MA na EM. 

Material e Métodos 

Esta é uma pesquisa exploratória de abordagem 

qualitativa. A análise de dados foi baseada na Análise de 

Conteúdo de Bardin (2011). Segundo essa autora essa 

metodologia consiste num conjunto de procedimentos 

que nos auxiliam a analisar dados qualitativos em 

relação a suas similaridades e diferenças.  

Decidimos realizar as buscas no Google Acadêmico 

utilizando as palavras chaves “Metodologias Ativas” e 

“Matemática”, os resultados foram restringidos ao 

período de 2018 até 05/08/2020. Os critérios de exclusão 

foram: não conter os termos de busca, não ter acesso ao 

trabalho na íntegra e não abordar as metodologias ativas 

na perspectiva da Educação Matemática. Ao final do 

processo de coleta e filtragem encontramos 64 

produções que compõem o corpus deste estudo. 

Resultados e Discussão 

No quadro 1 apresentamos os resultados quanto ao 

ano de publicação, nível de ensino e tipos de MA 

utilizada nas publicações.  

Quadro 1. Ano de publicação, Nível de ensino e Tipo de MA 

investigados1.  

Ano 2018 2019 2020 - - - - 

Freq. 34% 47% 19% - - - - 

Nível 
de 

ensino 
I F I F II M S NA - 

Freq. 2% 13% 19% 11% 36% 19% - 

Tipo 
de MA 

ABPJ ABPL SAI AHJ G MMA MNR 

Freq. 9% 9% 16% 7% 7% 41% 11% 

Fonte: Autores. 

Em relação aos objetivos de pesquisa observamos as 

seguintes categorias emergentes: Discutir a literatura 

sobre MA na EM (14%); Refletir sobre as contribuições 

das MA para o aprendizado de Matemática (5%); 

Apresentar uma proposta de ensino baseada nas MA 

(3%); Apontar benefícios das MA (31%); Apontar a 

importância do uso de MA (3%); Contribuir com a 

inserção das MA no cotidiano e currículo da Educação 

Básica e Superior (21%); Verificar se o uso de 

determinada MA contribuiu com a aprendizagem dos 

discentes (16%); Caracterizar uma metodologia 

específica como uma MA (7%).  

Conclusões 

Observamos que os estudos possuem uma significativa 

diversidade em seus objetivos, sendo que a maioria está 

dedicada em apontar benefícios e propor meios de se 

inserir MA no cotidiano escolar. Além disso, alguns 

pesquisadores têm se dedicado em tentar caracterizar 

algumas tendências de ensino da EM como MA. 
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1 Legenda: Infantil (I); Fundamental I (FI); Fundamental II (FII); Médio 
(M); Superior (S); Não se Aplica (NA). 
Aprendizagem Baseada em Projetos (ABPJ); Aprendizagem Baseada 
em Problemas (ABPL); Sala de Aula Invertida (SAI); Aprendizagem por 
Histórias e Jogos (AHJ); Gamificação (G); Múltiplas Metodologias 
Ativas (MMA); Metodologias Não apresentada pelo Referencial teórico 
(MNR). 


