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RESUMO  

Esta pesquisa busca discutir a divulgação da ciência em periódicos – especificamente as 

revistas – do campo da Educação, tomando como corpus a produção bibliográfica dos 

professores do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da UFMG 

registrada na Plataforma Lattes. Foi realizado um levantamento dos dados dessa 

produção e a posterior análise dos tipos de publicações, gêneros e suportes buscando 

compreender seus significados e representações para a disseminação das pesquisas dos 

professores pesquisadores. A análise se baseou em alguns pressupostos da análise do 

discurso, em estudos críticos sobre a divulgação de pesquisas e nos estudos de Pierre 

Bourdieu sobre o funcionamento do campo acadêmico. A supervalorização do discurso 

científico em detrimento de outros discursos de divulgação dificulta o acesso às 

pesquisas por um público essencial no cenário educacional: o educador escolar. O 

discurso científico tem um léxico próprio à área e ao universo acadêmico, o que o torna 

quase que intransponível ao profissional da educação que não está imerso no universo 

acadêmico. Quando voltamos nosso olhar para as produções bibliográficas dos 

professores pesquisadores da Pós-Graduação, nos damos conta de que, mesmo que 

exista algum movimento em direção à produção de gêneros acadêmicos de divulgação 

dos conteúdos das pesquisas da área, esse movimento ainda é bastante tímido e inibido 

pelas instituições e órgãos reguladores dos programas, de modo que o discurso que aqui 

chamamos de científico-pedagógico, embora encontre espaço significativo e voz nas 

produções dos docentes universitários, não é valorizado pelos órgãos e instituições 

financiadoras de pesquisas. Isso deve ser objeto de reflexão uma vez que os problemas 

da educação e do ensino são, em geral, o que alimenta as pesquisas, sendo uma das 

justificativas para o governo e as instituições investirem em estudos dessa natureza.  

Este estudo se localiza na área interdisciplinar da Educação, Comunicação e 

Linguagem, de modo que visamos compreender a convergência entre as pesquisas e a 

divulgação da ciência, buscando por meio da análise das produções dos professores 

entender melhor como se instala o modus acadêmico de regulamentação da produção e 

da divulgação das pesquisas.  

Palavras-chave: Periódicos; Divulgação científica; Produção docente na pós-

graduação. 

 



ABSTRACT 

This research aims to discuss the science in periodical publications – specifically the 

magazines – of the Education Field, taking as corpus the production of teachers of the 

pos-graduation programs of the University of Education of UFGM registered in the 

Lattes platform. The data of this publication was investigated and a posterior analysis of 

the publication format, support, discusses, significance and representations of the 

divulgation of the researches of the analytical teachers. The over valorization of the 

scientific language over others disseminating languages hampers the access to 

researches of a very essential public of the educational scenario: the school educator. 

The scientific language uses a lexicon near to its fields and academic universe, being a 

matchless barrier for the educational professional that is not part of the academic 

universe. When the gaze is turned towards the bibliography of the analytical teachers of 

the pos-graduation programs, it is noted that, even with the existence of a tendency 

towards the didactic formation of the topics inside the field, this attitude is too shy and 

constrained by institutions and controlling organizations, in such way that the discuss 

called here of scientific-pedagogic, does not finds a relevant space or representation in 

the production of the faculty, generating a deficiency and hindering the actual 

educational scenario of the country. The problems of the education and teachings are, 

usually, what incentives the studies, being one of the justifications for the government 

and institutions to invest on the researches.  

This work is an interdisciplinary work on the fields of Education, Communication and 

language, searching to understand the converge between the researches and the 

divulgation of the science looking thru the language of the teachers productions, 

understanding better how is settled the academic modus of production guidelines and 

divulgations of researches.  

 

Key-words: Periodical publications; Scientific divulgation; Pos-graduation faculty 

production. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o Helbert,  

a pessoa que, hoje, mais me admira nesse mundo.  



AGRADECIMENTOS 

A minha mãe, por tudo que me fez pensar e ser. 

Ao Brenno, pelas vezes que me esperou com o sorriso mais puro e o “Ei tia” mais 

amoroso do mundo. 

À Isabel, pela atenção, carinho, paciência e aceitação. 

À Dona Cleide, por cuidar de mim com carinho depois das noites em claro. 

À Jan e família, amigas e companheiras em todas as minhas empreitadas, sempre 

presente com um carinho sem igual. 

Às Hesz, sempre. 

À Flávia Alcântara, cúmplice de tudo, que muito me ajudou a ver a vida com mais 

serenidade e me ensinou a abstrair coisas que durante o processo me incomodavam.  

À Cidinha, para sempre, meu muito obrigada. 

Aos amigos do GPELL, que sempre me instigaram à continuidade dos meus estudos. 

Ao LIED, grupinho de gente bacana. 

Ao Felipe e família, pelo carinho, compreensão e respeito. 

À Clarice Lage, pelo carinho e revisão. 

Ao João Camilo, pelas trocas e a tradução. 

À Chrisley, Ana Paula, Bruna, Mariana, Cristiane, Daniela, e Paula, companheiras de 

caminhada, que me fizeram crescer e dar boas risadas da vida. 

Às professores Graça, Alcenir, Mônica e Marildes, pela apreciação e participação na 

banca. 

À CAPES, pela bolsa que me possibilitou essa importante etapa de estudo. 

E, especialmente, a Deus, que, mesmo depois de três batidas de carro, duas crises de 

depressão, problemas de saúde, confusões familiares, sintomas de estresse, perda de 

uma grande amiga, insônia, crises de ansiedade, duas desilusões e dezoito quilos a mais, 

me deu forças para seguir e não desistir.  

 

 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

Gráfico 1- Perfil da produção bibliográfica dos professores da Pós-Graduação 

da FaE/UFMG .............................................................................................. 

 

82 

Gráfico 2- Produção segundo o suporte ......................................................... 86 

Gráfico 3- Publicações dos professores em periódicos ................................... 88 

Gráfico 4- Quantidade de artigos publicados pelos professores em periódicos 

classificados pelo Qualis ............................................................................... 

 

90 

Tabela 1- Tabela referente à produção bibliográfica geral dos professores do 

Programa que tiveram até 10 artigos publicados em periódicos ...................... 

 

92 

Gráfico 5- Perfil da produção bibliográfica dos professores do Programa que 

tiveram até 10 artigos publicados em periódicos ............................................ 

 

94 

Gráfico 6- Demais produções bibliográficas do grupo de professores que 

tiveram menos de 10 publicações em periódicos ............................................ 

 

96 

Tabela 2- Tabela referente à produção bibliográfica geral dos professores que 

tiveram maior produção de artigos publicados em periódicos ......................... 

 

98 

Gráfico 7- Perfil da produção bibliográfica de professores do Programa que 

tiveram maior produção para periódicos (acima de 31 publicações) ............... 

 

99 

Tabela 3- Tabela referente à produção bibliográfica geral dos professores que 

tiveram maior produção de artigos publicados em periódicos ......................... 

 

103 

Gráfico 8- Perfil da produção bibliográfica dos professores que tiveram maior 

volume de produção bibliográfica em periódicos ........................................... 

 

104 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

Anexo I- As resoluções do Programa de Pós-Graduação da FaE/UFMG  

Anexo II- Tabela referente à produção bibliográfica dos professores da Pós-Graduação 

da FaE/UFMG 

Anexo III- Lista geral de periódicos publicados e quantidade de publicações  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO ........................................................................................................... 12 

  Pressupostos Metodológicos .................................................................. 21 

  Organização da Pesquisa ....................................................................... 24 

CAPÍTULO 1 – O PERIÓDICO REVISTA E O CAMPO DA EDUCAÇÃO ....... 25 

1.1- A história das revistas ................................................................ 25 

1.2- As revistas e o campo da Educação ........................................... 30 

CAPÍTULO 2 – O DISCURSO DE DIVULGAÇÃO DA CIÊNCIA EM TRÊS 

TIPOS DE PERIÓDICOS: CIENTÍFICOS, CIENTÍFICO-PEDAGÓGICOS E DE 

DIVULGAÇÃO ........................................................................................................... 34 

  2.1-     O periódico científico ................................................................. 44 

  2.2-     O periódico de divulgação .......................................................... 45 

  2.3-     O periódico científico-pedagógico ............................................. 49 

CAPÍTULO 3 – DADOS SOBRE A PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA DOS 

PROFESSORES DA PÓS-GRADUAÇÃO DA FaE/UFMG ................................... 54 

3.1- A FaE/UFMG e seu Programa de Pós-Graduação – breve histórico 

................................................................................................................. 54 

3.1.1- A política da CAPES de avaliação dos programas nacionais de 

Pós-Graduação ....................................................................................... 57 

3.1.2- Um breve estudo da regulamentação de ingresso e permanência 

dos professores no Programa de Pós-Graduação da FaE/UFMG .......... 61 

3.1.3- O estudo da produção bibliográfica dos professores da Pós-

Graduação da FaE/UFMG ..................................................................... 80 

CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................... 117 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................... 123 

ANEXOS .................................................................................................................... 128 

 



A DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA EM PERIÓDICOS – Juliana Valéria de Abreu 

12 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nesta pesquisa proponho-me investigar a produção de professores pesquisadores da 

Pós-Graduação para periódicos1 da área de Educação, com o intuito de verificar se tem 

havido um compromisso de circulação das pesquisas acadêmicas para outras instâncias 

sociais ou se prevalece a divulgação de pesquisas e resultados essencialmente entre os 

pares.  

Minha monografia de final do curso de Graduação em Pedagogia “Literatura e 

Educação: artigos para professores em Presença Pedagógica – 1995-2004”, suscitou o 

interesse por uma nova pesquisa acerca dos periódicos da área de Educação. Ficaram 

lacunas a serem preenchidas e surgiram questões que ainda podem ser respondidas em 

uma pesquisa de maior fôlego, que explore as dimensões de análise e aprofunde o olhar 

sobre o objeto. 

Na monografia realizei o levantamento e análise das matérias que tiveram como 

temática Literatura e Educação na revista Presença Pedagógica2, nos seus dez primeiros 

anos de publicação – 1995-2004. A escolha do tema desta pesquisa veio a partir de 

algumas experiências durante a Graduação em Pedagogia: a primeira delas foi como 

                                                 
1 Emprego os termos “revista” e “periódico” como sinônimos nesta pesquisa, embora o segundo, hoje, no 

português do Brasil, seja de circulação mais erudita. Houaiss, entretanto, apenas se refere, no verbete 

“periódico” a “publicação (jornal, revista etc.) que aparece em intervalos fixos ou regulares” (p. 2189, 

2001). Quanto a “revista”, o mesmo dicionarista faz referência a “publicação periódica destinada a um 

grande público ou a um público específico que reúne, em geral, matérias jornalísticas, esportivas, 

econômicas etc. [Algumas revistas destinam-se a um público especializado, assumindo, portanto, um 

determinado formato: jornalístico, científico, literário, esportivo etc.” (HOUAISS, 2001, p. 2454). 

2 A revista Presença Pedagógica é um periódico de divulgação científica da área de Educação publicada 

pela Editora Dimensão que completou em 2008 treze anos de existência, trazendo artigos, entrevistas, 

reportagens, pontos de vista e resenhas de livros teóricos e literários direcionados especialmente a 

educadores e professores da Educação Básica no Brasil. Pela multiplicidade de temas e abordagens e por 

tratar das várias disciplinas do Ensino Fundamental e Médio, tem sido utilizada também nos cursos de 

Pedagogia e de formação de professores nas diversas regiões do país. A revista, de circulação nacional, é 

publicada bimestralmente, com uma tiragem de 15.000 exemplares, comercializada em assinaturas, venda 

de anuários e em algumas livrarias e distribuidoras de livros espalhadas pelo Brasil. A partir de 2003, os 

números passaram a ser também publicados em cd-rom, que contém as revistas na íntegra. Também 

existe um site na Internet onde se pode acessar conteúdos parciais de cada número: 

www.presencapedagogica.com.br . 

http://www.presencapedagogica.com.br/
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integrante do GPELL – Grupo de Pesquisa do Letramento Literário do Centro de 

Alfabetização, Leitura e Escrita (CEALE) da Faculdade de Educação da UFMG – desde 

2003, em que busquei respostas às dúvidas quanto à qualidade dos textos literários para 

crianças, à escolha desses livros na escola e à questão que mais me incomodava: se 

qualquer livro servia para as crianças em fase de alfabetização. A segunda experiência, 

associada à qualidade das publicações, ocorreu quando eu já fazia parte do grupo 

mencionado: fui professora de uma turma de Educação Infantil em fase de 

alfabetização, e, tanto quanto alfabetizar letrando, minha preocupação era a de 

contribuir para a formação de leitores, apresentando uma diversidade de gêneros 

textuais, literatura contemporânea e clássicos, em variadas publicações e editoras, 

buscando despertar a curiosidade das crianças quanto aos livros que lhes eram 

apresentados. A última experiência foi como estagiária da revista Presença Pedagógica, 

em que encontrei e selecionei o material para o corpus da monografia. 

Encontrei um corpus de 104 matérias divididas em cinco gêneros textuais: artigos, 

entrevistas, reportagens, resenhas e verbetes. Optei por fazer uma análise mais detalhada 

dos artigos por ser o gênero mais expressivo de publicações sobre a temática Literatura 

e Educação (43 artigos), tratando de conteúdos, abordagens e discussões trazidas pelos 

autores quanto à estética literária e à literatura na escola. Embora tenha partido de um 

periódico, a análise não teve o suporte “revista” como foco, pois me detive na análise 

dos gêneros textuais e do conteúdo dos artigos, direcionando minha discussão para a 

temática escolhida. A metodologia consistiu em fazer o levantamento dos textos, de 

diferentes gêneros textuais, identificando os artigos e os agrupando por assuntos 

semelhantes, categorizando-os de maneira a permitir a análise dos seus conteúdos e sua 

relevância para as práticas escolares. 

Em entrevista concedida ao periódico acadêmico Educação em Revista (n. 43, 

junho/2006) – publicação semestral da Faculdade de Educação da UFMG que 

completou 23 anos em 2008 – Magda Soares, uma das idealizadoras e sua primeira 

Editora, trata da situação de ambigüidade em que este periódico foi colocado logo nos 

primeiros números de publicação: uma produção para os pares ou o compromisso social 

de “fazer chegar o conhecimento produzido sobre educação, sobre ensino, lá onde deve 
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chegar para alterar a realidade” (p. 216). A reflexão provocada na entrevista foi acerca 

do formato e a linguagem do periódico científico: é uma linguagem carregada de 

expressões e jargões específicos da área, que exige do leitor uma experiência e um 

habitus de leitura que nem sempre os professores da Educação Básica carregam. O 

periódico tomou o formato de produção acadêmica científica, circulando essencialmente 

no meio acadêmico e não cumprindo com o objetivo social almejado pela Editora 

quando da sua criação, que era divulgar as pesquisas de Pós-Graduação junto à 

sociedade. 

Soares alertou que o impacto da produção acadêmica na Educação Básica é 

insatisfatório, havendo um distanciamento entre o desenvolvimento de ciência e 

tecnologia e a realidade social do país. Afirmou que cabe ao pesquisador a 

“transposição didática” (ibidem, p. 261) do conhecimento, traduzindo o acadêmico a 

professores atuantes na sala de aula.  

Encontrei, portanto, uma discussão interessante e pertinente para a área de Educação. 

Inicialmente, fui provocada a analisar os dois periódicos mineiros: Presença 

Pedagógica e Educação em Revista. Ambos têm elementos que os aproximam: são de 

Belo Horizonte; os principais colaboradores são da FaE/UFMG – o que faz com que 

tenham diversos colaboradores em comum; quando da criação da Presença Pedagógica, 

o seu Editor Geral, Neidson Rodrigues, era também Editor Geral da Educação em 

Revista; Presença Pedagógica teve, até completar seu décimo primeiro ano, na Editoria 

Geral, professores da FaE/UFMG, assim como Educação em Revista; até o triênio 

2000-2002 de avaliação da CAPES3, as duas revistas pertenciam ao mesmo grupo com 

Qualis4 Nacional A, entre outros elementos. A verticalização da análise se daria em uma 

temática comum aos dois periódicos que tivesse o número mais expressivo de matérias. 

                                                 
3 CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 

4 “Qualis é o resultado do processo de classificação dos veículos utilizados pelos programas de pós 

graduação para a divulgação da produção intelectual de seus docentes e alunos. Tal processo foi 

concebido pela Capes para atender a necessidades específicas do sistema de avaliação e baseia-se nas 

informações fornecidas pelos programas por meio da Coleta de Dados. A classificação é feita ou 

coordenada pelo representante de cada área e passa por processo anual de atualização. Os veículos de 

divulgação citados pelos programas de pós graduação são enquadrados em categorias indicativas da 
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Acreditando que os periódicos da Educação são uma importante via de circulação e 

divulgação de conhecimentos e pesquisas na área, investiguei e li algumas pesquisas 

associadas ao tema: Catani (1997), Zamboni (2001), Frade (2000), Vieira (1995), Gentil 

(2006). Percebi que é relevante que se saiba qual tratamento é dado às publicações no 

campo da Educação, no aspecto da produção textual, passando pela valorização e 

legitimação dos discursos e na utilização de periódicos nos cursos de formação de 

professores. Foi quando um outro aspecto das publicações me chamou ainda mais 

atenção: os tipos de discurso das diferentes publicações.  

Quando observei as revistas voltadas para o campo educacional, percebi que existe uma 

clara diferenciação no que se refere ao formato, à linguagem, aos fins e ao público que 

se quer atingir. Percebo, então, que há três tipos de publicações: as revistas de 

divulgação, as científicas e um terceiro tipo, que se situa entre esses dois, com 

características bem peculiares que o diferencia dos outros dois tipos. Sobre essas 

diferenças e as características de cada categoria, tratarei mais adiante nesta pesquisa. A 

diferenciação pode ser percebida, principalmente, nos discursos e na textualização. As 

próprias revistas criam identidade em relação às outras e também diferentes formas de 

recontextualização do ensino e do discurso, visando a atingir um grupo específico de 

leitores – acadêmicos, profissionais, público em geral – segmentos de ensino – Superior, 

Educação Básica, Educação Infantil, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos – e 

as instituições que as publicam – pública, privada, sindicatos, associações, 

universidades – criando uma série de configurações simbólicas e materiais que definem 

e representam o formato e o discurso.  

Vale dizer que, quando consideramos que as diversas produções acabam sendo 

classificadas por fatores que lhes atribuem legitimidade, observa-se que dependendo da 

instituição produtora ou responsável pela publicação, o periódico tem mais ou menos 

credibilidade acadêmica. Podemos inferir que há uma hierarquização nas classificações, 

                                                                                                                                               
qualidade - A, B ou C - e do âmbito de circulação dos mesmos - local, nacional ou internacional. As 

combinações dessas categorias compõem nove alternativas indicativas da importância do veículo 

utilizado, e , por inferência, do próprio trabalho divulgado” (Disponível em: http://qualis.capes.gov.br/ 

acessado em 03/07/2007). A avaliação do Qualis acontece por triênio. Em 2002, a CAPES separou o 

grupo de periódicos em dois: periódicos científicos e revistas e jornais – em que estão periódicos que não 

se enquadram na categoria de científicos.  

http://qualis.capes.gov.br/
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assim como movimentos de autores em direção a um tipo ou outro de publicação, 

influenciadas pelas motivações acadêmicas, sociais, pedagógicas entre outras. 

Compartilho com Zamboni (2001) e Soares (2006) a ideia de que é importante a 

divulgação da ciência para os membros da sociedade em geral, devendo haver mais de 

uma maneira de divulgar resultados e pesquisas em andamento. O suporte e a origem do 

periódico não desvinculam o produto de sua gênese acadêmica nem o descaracterizam 

como saber/ resultado de uma produção científica. Os avanços tecnológicos, a dinâmica 

atual da circulação de informações pelo mundo e o movimento explosivo da ciência nas 

últimas décadas fizeram com que o pensamento científico passasse a fazer parte da vida 

cotidiana.  

 

Numa sociedade incrivelmente afetada pelos impactos da ciência e da tecnologia e pelas 

decisões políticas fundamentadas no conhecimento de especialistas, a compreensão 

pública dos fatos científicos e tecnológicos assume uma dimensão crucial, quer na 

esfera das decisões comunitárias (...) quer na esfera das escolhas individuais, em que 

cada um é levado a assumir sim ou não sobre, por exemplo: tomar anticoncepcionais, 

fazer reposição hormonal, fumar, evitar colesterol, praticar exercícios físicos, tomar 

vitaminas (ZAMBONI, 2001, p. 143). 

 

Percebemos uma crescente importância política de temas relacionados à ciência, 

tornando-a destaque frequente na imprensa comum, atraindo, então, o interesse de 

jornalistas de toda a parte do mundo. A ciência, como necessidade para o 

desenvolvimento da nação, é uma ideia já incutida na população, justificada e ratificada 

pela sua inserção no orçamento nacional. Não cabe, porém, afirmar que os discursos de 

divulgação demandam os mesmos imperativos do discurso científico. Quando se dirige 

a um outro público, segundo Possenti (2001), o texto desempenha novas funções em um 

diferente sistema de apropriação lingüística, obedecendo a uma nova inserção social, 

econômica e simbólica. Isso aponta para a produção de um novo tipo de texto, um 
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gênero de discurso específico, concebendo, segundo o mesmo autor, um sujeito ativo 

impresso no próprio texto.  

Sobre a produção acadêmica na área de Educação, existem hoje, segundo Soares (2006), 

dois caminhos que muitas vezes chegam a ser conflitantes: “De um lado, o artigo 

científico, que é escrito para os pares e, de outro lado, o artigo que, sem deixar de ser 

científico, quer chegar aos profissionais que estão atuando nas escolas, nas instituições 

educativas etc. São dois gêneros diferentes” (p. 215). Existe um discurso científico o 

qual circula na academia e que, ainda que o tema provoque interesse de profissionais 

que atuam nas escolas, não corresponde aos seus objetivos, necessidades e anseios. O 

discurso das ciências (ou científico) serve exclusivamente à ciência, possui um formato 

e vocabulário específicos, os quais exigem um repertório de conhecimentos e um 

habitus de leitura que nem sempre é comum ao profissional atuante no campo da 

Educação. Na relação de quem escreve necessariamente para seus pares, comumente, a 

justificativa que ouvimos5 dos professores pesquisadores é de que as pesquisas precisam 

ser divulgadas entre os pares para, somente no futuro, chegarem às escolas alterando de 

fato a Educação. E isso pode levar um espaço de tempo longo; muitos anos se passam 

com a academia olhando de longe problemas sérios que precisam ser corrigidos antes 

que se forme uma  nova geração (ou muitas) com problemas graves na escolarização 

que comprometam várias outras instâncias sociais. 

Ainda segundo Soares (2006),  

   

Não é suficiente ficarmos produzindo conhecimento a respeito de ensino, de educação, 

de alfabetização, de leitura, de ensino de ciências, e ficarmos só conversando entre nós 

sobre isso. É preciso produzir conhecimento e socializar esse conhecimento para quem 

está “com a mão na massa” mesmo. Porque nós, da academia, ficamos de longe, de 

fora, observando “a massa”, analisando “a massa”, falando, escrevendo sobre “a 

massa”, e aqueles que estão “amassando” mesmo, para mudar a realidade, não têm 

acesso ao conhecimento que produzimos e que precisa chegar a eles. (...) Ou você 

                                                 
5 Em conversas informais com os professores pesquisadores. 
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escreve, fala para seus pares, ou você partilha o conhecimento “com quem está com a 

mão na massa”, e para isso precisa fazer aquela operação difícil que Chevallard chamou 

de ‘transposição didática’ (p. 216). 

 

Não se pode ignorar que a ampla exposição dos resultados de pesquisa ao julgamento da 

comunidade científica e sua aprovação por ela propicia a confiabilidade nesses 

resultados. É por essa razão que todo trabalho intelectual dos pesquisadores depende de 

um complexo sistema de comunicação, o qual compreende canais formais e informais, 

que os pesquisadores utilizam tanto para comunicar os resultados que obtêm, quanto 

para se informarem das pesquisas em andamento e dos resultados alcançados por outros 

pesquisadores.  

Preocupamos com a autoria e as estratégias de produção desses textos de divulgação da 

ciência, isso significa que estamos atentos à consistência das informações e dados das 

pesquisas, evitando que o tratamento dado às matérias suscite interpretações 

equivocadas e que, consequentemente, a ciência seja alimento do mítico e do fantasioso 

do cidadão comum. É necessário pensar no efeito democratizador do conhecimento de 

forma favorável à ciência e à própria sociedade. 

Para refletir acerca desses discursos, busquei suporte principalmente em pesquisas que 

analisaram em periódicos diversos a produção dos discursos: o que os caracteriza, quem 

os produz, para qual leitor e para qual tipo de periódico. No capítulo sobre análise de 

estratégias discursivas no discurso científico e de divulgação, tratarei de maneira mais 

aprofundada e reflexiva sobre esses discursos, como se apresentam, os autores e alguns 

aspectos que são determinantes para a produção e publicação dos textos.  

Zamboni (2001), na sua pesquisa de doutorado, trata a divulgação científica não como 

uma atividade de reformulação textual-discursiva de um discurso-fonte (o científico) em 

prol de uma vulgarização da ciência corporificando a imagem de um discurso superior 

que é “degradado”. Posiciona-se contrariamente a isso: “(...) vejo no discurso da 

divulgação científica um gênero discursivo particular, distinto do gênero do discurso 
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científico, autônomo tanto quanto qualquer outro discurso possa ser, e envolvente e 

cativante tanto quanto qualquer mercadoria deva ser” (p. XXII).  

Portanto, é necessária atenção à interferência do destinatário, que está implícita ao 

processo de produção e de “recodificação” para um outro discurso. Considero este um 

trabalho de produção, e não de reprodução, no qual os pesquisadores que acreditam no 

papel social de difusão do conhecimento são levados a se preocuparem com a forma e o 

conteúdo que materializam o discurso para o público leitor pretendido. E isso pressupõe 

conhecimentos prévios a respeito do assunto e da linguagem científica em graus 

diversos: um novo discurso se destina a leitores variados com interesses peculiares que 

nem sempre podem ser previstos por quem escreve. Resta averiguar se a maior parte dos 

pesquisadores reflete sobre essa habilidade de escrita e se valoriza esse tipo de 

produção. 

Segundo Eco (2004), o texto requer a cooperação do leitor como condição própria de 

atuação. Sendo assim, o destino interpretativo do texto deve ser pensado desde o 

momento gerativo, quando se executam estratégias que fazem parte das previsões dos 

movimentos dos possíveis leitores. Mas será que esse pragmatismo da produção textual 

exerce influência na produção dos professores pesquisadores? De que forma? A 

produção para periódicos tem relação direta com os modos de produção e os 

mecanismos gerativos dos textos? Quais elementos influenciam e são determinantes 

nessa produção? 

Nesta pesquisa procuro averiguar para quem os pesquisadores divulgam ou com quem 

socializam suas pesquisas e se tem existido uma preocupação com o pragmatismo da 

produção textual e dos conteúdos com intuito de provocar mudança/ melhoria na escola 

e na sociedade brasileira. Para isso, trabalhei com a produção de professores da Pós-

Graduação da FaE/UFMG para periódicos da área de Educação, problematizando a 

divulgação científica, buscando identificar as condições e tipos de produção de artigos 

adotada pelos professores pesquisadores para a divulgação de pesquisas acadêmicas. 

Dessa forma, tenho como objetivos específicos: 
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 Investigar a produção dos professores da Pós-Graduação da FaE/UFMG para 

periódicos científicos e de divulgação científica e o valor que atribuem a esse 

tipo de publicação; 

 Verificar se existe tendência dos pesquisadores em propiciar acesso ao 

conhecimento científico a instâncias não-acadêmicas; 

 Verificar possíveis influências dos órgãos financiadores de pesquisas e se são 

determinantes para o tipo de produção textual dos professores pesquisadores. 

Em conversas iniciais e informais com alguns pesquisadores, percebi que essa 

transposição didática6 do conhecimento acadêmico não é tida como tarefa fácil, o que 

pode ser explicado pelo fato de que, na academia, temos contato e nos apropriamos de 

um modus que lhe é peculiar. Lemos e aprendemos a produzir de acordo com normas e 

um vocabulário específico que, se não é adquirido, não temos acesso a esse 

conhecimento intelectualizado, científico. E se não conseguimos galgar esse modus, 

somos, de certa forma, excluídos, não acessamos nem produzimos conhecimento 

relevante à área de interesse. 

Que a pesquisa é necessária e a produção científica é essencial ao avanço da ciência e ao 

diálogo entre pesquisadores, não há duvida, mas também é essencial a divulgação que 

ofereça uma atualização que possa contribuir na realidade das escolas, que sirva à 

melhoria do ensino e das práticas dos professores. Em um país como o nosso, que ainda 

possui elevados índices de analfabetismo e evasão escolar, a Educação precisa colaborar 

também nessa divulgação das pesquisas e, consequentemente, contribuir na melhoria da 

qualidade de vida das camadas menos favorecidas da sociedade. Faz-se urgente o 

diálogo constante e a aproximação da ciência à realidade social, de modo a se repensar 

as pesquisas em Educação na sua relação direta com a melhoria da qualidade do ensino.  

                                                 
6 Uso aqui a expressão “transposição didática do conhecimento” com o mesmo sentido utilizado na 

citação de Magda Soares reproduzida aqui anteriormente. 
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Propus-me, então, a investigar a importância dada a esse compromisso social, pelos 

pesquisadores, pelas instituições e órgãos financiadores das pesquisas, com alguns 

questionamentos: valoriza-se o diálogo entre os profissionais atuantes na escola e os 

saberes científicos? Para isso, pergunto também: que produção é valorizada/ cobrada 

dos pesquisadores pelos programas de Pós-Graduação? O que os órgãos financiadores 

exigem de produção dos pesquisadores favorece os profissionais da Educação? Por quê? 

 

PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa consiste em uma investigação sistemática que busca melhor compreensão do 

quadro em que se coloca. A avaliação do mais apropriado método para pesquisa 

começou no momento em que foi formulada a questão problema. Foi feito um trabalho 

cuidadoso de escolha de fontes de informação o mais direta possível, de modo que se 

pudesse assumir, na análise dos dados, as implicações dessa escolha. Ter em mente que 

as informações coletadas devem levar a respostas a perguntas formuladas foi essencial 

para que obtivéssemos informações objetivas e úteis, e isso se deu por meio da escolha 

de fontes autorizadas e representativas à pesquisa aqui proposta. A metodologia adotada 

para esta pesquisa foi resultado de reflexão, trocas, críticas, avaliação de viabilidade e 

orientações essenciais à definição do melhor caminho a ser percorrido.  

A opção pela pesquisa qualitativa vem da perspectiva de análise de um fenômeno social 

(a produção dos pesquisadores para periódicos da Educação). Não foram encontrados 

muitos trabalhos que fossem capazes de prestar conta dessa realidade na sua 

especificidade e na sua globalidade. É uma pesquisa com o objetivo maior de 

reconhecimento de campo, descoberta e aprimoramento de ideias, dessa forma, o 

planejamento possibilita considerações dos variados aspectos relativos ao objeto e aos 

objetivos.  

Foi feito um estudo de caso que, segundo Gil (2007), 
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Consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que 

permita seu amplo e detalhado conhecimento. (...) É encarado como o delineamento 

mais adequado para investigação de um fenômeno contemporâneo dentro de seu 

contexto real, onde os limites entre o fenômeno contemporâneo e seu contexto não são 

claramente percebidos. (...) Os propósitos do estudo de caso não são os de proporcionar 

o conhecimento preciso das características de uma população, mas sim o de 

proporcionar uma visão global do problema ou de identificar possíveis fatores que o 

influenciam ou são por ele influenciados (p. 54-55). 

 

O levantamento da produção dos professores da Pós-Graduação da FaE/UFMG teve o 

propósito de auxiliar no conhecimento da produção dos professores pesquisadores no 

campo da Educação. A escolha da Faculdade de Educação da UFMG se deu não só pela 

viabilidade de pesquisa, mas também por representar uma instituição importante e 

legitimada no cenário da Educação e da Pós-Graduação no Brasil e, em algumas 

vertentes, também no exterior.  

Num primeiro movimento de levantar a produção dos professores pesquisadores, 

algumas questões se tornaram relevantes: de quais professores? Qual período? De 

professores da FaE em geral ou somente da Pós-Graduação? A decisão por trabalhar 

com a produção dos professores da Pós-Graduação se justifica por possibilitar um olhar 

comparativo dos tipos de produções e uma discussão sobre até que ponto os critérios da 

CAPES de manutenção e avaliação do Programa direcionam ou não a produção dos 

professores. 

Foi feito, então, o levantamento da produção desses professores por meio da Plataforma 

Lattes7, em que o professor deve registrar e atualizar sua produção escrita, participações 

em congressos e eventos, atividades de pesquisa realizadas e outras informações que 

dizem respeito à sua atuação no campo técnico-científico. De posse desses dados, 

                                                 
7 A Plataforma Lattes é um sistema de registro eletrônico dos currículos dos pesquisadores das diversas 

áreas de conhecimento. É administrado pelo CNPq e reconhecido em todo o território nacional. 
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levantei os títulos e tipos de periódicos em que publicaram, de acordo com a 

classificação do Qualis feita pela CAPES no triênio 2003-2005 e divulgada no início de 

2006. Foi feito um estudo da produção bibliográfica dos professores do Programa, 

avaliando, assim, aspectos relativos a esse material. Foi criado um banco de dados que 

serviu para a análise individual e geral da produção, de forma a alimentar a discussão 

proposta nesta pesquisa. 

Tendo em vista que os órgãos financiadores de pesquisas e as instituições de ensino 

superior prescrevem uma produção anual dos pesquisadores em periódicos classificados 

pela CAPES como Qualis A, foi feito o levantamento e análise das Resoluções que 

regulamentam o ingresso e a permanência de professores no Programa de Pós-

Graduação em Educação da FaE/UFMG. Foi indispensável a esta pesquisa o 

levantamento e a discussão tanto das condições que regulamentam o programa e o 

trabalho dos professores, quanto da maneira como a CAPES faz a avaliação da Pós-

Graduação por meio de critérios de valor e reconhecimento dos pesquisadores e suas 

produções. 

Depois de coletados os dados, foi avaliada a necessidade de fazer uma análise que 

ilustrasse e elucidasse a diferença dos discursos científico e de divulgação científica, 

porém, considerando o extenso e rico levantamento de dados, essa foi uma etapa de 

análise e avaliação dos diferentes tipos de discurso para a definição/caracterização do 

discurso científico-pedagógico. Foram identificados e impressos artigos de alguns 

professores que, de acordo com os dados levantados, mantêm uma produção expressiva 

para os dois tipos de periódicos, e feita a análise de conteúdo, forma de apresentação e 

do discurso produzido pelos professores para abordar um mesmo tema em tipos 

diferenciados de publicação: uma dirigida para os pares, a outra dirigida aos 

profissionais da Educação que atuam nas escolas. 

  

Por mais verdadeiro que seja o fato de que teoria e prática precisam interagir 

continuamente e por mais indiscutível que seja a necessidade do compromisso do 

pesquisador com a realidade, permanece o fato de que ambas – prestação de serviços e 
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pesquisa – têm objetivos e interlocutores diferentes, que desempenham funções 

diferentes no processo de desenvolvimento do conhecimento (LUNA, 1996. p. 26). 

ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

No Capítulo 1, justifico a escolha pelo periódico revista por meio de um breve histórico 

sobre como surgiu e o que vem a ser esse tipo de publicação. Tratarei também do 

conceito de campo segundo Bourdieu e de pressupostos que mostram que as revistas são 

reveladoras de concepções, ideologias, valores e metodologias de ensino. 

O Capítulo 2 vai tratar dos diferentes tipos de discursos dos periódicos da área de 

Educação e as especificidades de cada um dos três tipos periódicos que trabalharemos 

nesta pesquisa: o periódico científico, o científico-pedagógico e o de divulgação. 

No Capítulo 3, o mais extenso, farei a análise das resoluções do Programa de Pós-

Graduação da Faculdade de Educação da UFMG e da produção bibliográfica dos 

professores pesquisadores, tendo como foco a produção para periódicos da área 

registrada na Plataforma Lattes. Foram analisados aspectos quantitativos e qualitativos, 

de maneira a fornecer subsídios para alimentar a discussão proposta por esta pesquisa.  

Nas Considerações Finais apresentarei as reflexões deste estudo a partir do corpus 

analisado. 

Nos Anexos apresento as resoluções do Programa de Pós-Graduação da FaE/UFMG; 

uma tabela referente à produção bibliográfica dos professores que compõem este estudo, 

e uma tabela de títulos de periódicos em que foram citadas publicações na Plataforma 

Lattes. 
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CAPÍTULO 1 – O PERIÓDICO REVISTA E O CAMPO DA 

EDUCAÇÃO   

 

A escolha do objeto revista se deu por ser este um tipo de publicação que já é apreciada 

e ganhou espaço entre os leitores diversos, inclusive entre pesquisadores8 e profissionais 

da Educação. Traçarei a seguir um panorama histórico das revistas em geral para depois 

entrar nas especificidades dos tipos de revistas que são mais importantes para a 

verticalização e análise reflexiva provocada por esta pesquisa.  

 

1.1– A história das revistas 

 

A primeira revista que se tem notícia, segundo Scalzo (2006), foi publicada em 1663, na 

Alemanha, com o nome de Erbauliche Monaths – Unterredungen (Edificantes 

Discussões Mensais). Seu aspecto e suporte eram semelhantes ao livro, e só foi 

considerada revista porque trazia vários artigos sobre um único assunto – teologia –, era 

dirigida a um público bem específico e se propunha a ser publicada periodicamente.  

A novidade da publicação agradou ao público leitor, acabando por servir de inspiração a 

novas publicações semelhantes por todo o mundo. Mesmo forma e aparência 

semelhantes ao livro, e não utilizando a palavra revista no nome, a proposta do novo 

tipo de publicação que surgia era clara: destinar-se a públicos específicos e tratar os 

assuntos com mais profundidade que os jornais, porém menos que os livros. O termo 

revista no nome dos periódicos só foi utilizado quarenta anos depois em 1704 na 

Inglaterra.  

                                                 
8 Nesta pesquisa, utilizo o termo pesquisadores (conforme utilizado por Zamboni, 2001) para designar os 

atores sociais que representam a comunidade acadêmica ou científica, que participam de instituições de 

pesquisa, tais como universidades públicas ou privadas, centros de investigação ou de laboratórios com 

finalidades e motivações variadas, que buscam, produzem ou modificam o conhecimento. 
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Ainda segundo Scalzo, ao longo do tempo, surgiram outros formatos e novas linhas 

editoriais que conservavam a essência do periódico, porém com novos elementos 

aproximadores do público leitor. Em 1672 surgiu na França a Le Mercure Galant, com 

notícias curtas, anedotas e poesia, e, como tudo que é inovador, logo inspirou novas 

publicações do mesmo tipo. Em Londres, em 1731, foi lançada a The Gentleman’s 

Magazine, a primeira revista com aparência mais próxima das revistas comerciais que 

temos hoje. Daí em diante, o termo magazine passou a designar as revistas em inglês e 

em francês. 

Ao longo do século XIX, com o aumento do índice de escolarização, as revistas 

ganharam espaço principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Havia uma 

população alfabetizada que tinha sede por ler e se instruir, mas ainda não a ponto de se 

interessar pela profundidade dos livros, que eram instrumentos de uma elite 

intelectualizada e eram pouco acessíveis. 

Com o avanço tecnológico das gráficas, as revistas tornaram-se mais comerciais e o 

meio ideal de reunir vários assuntos em um só lugar, com linguagem acessível e 

ilustrações que a tornavam mais atraente ao público leitor. Era uma forma de publicação 

que facilitava a circulação de maneira concentrada, de diferentes informações sobre as 

novas descobertas e os novos tempos, facilitando o acesso à informação por uma parte 

da população que começava a ter acesso ao saber. A revista ocupou, então, um espaço 

entre o livro, que era tido como objeto sacralizado, e o jornal, que trazia as notícias mais 

recentes e de modo mais sucinto. 

Além de melhorar o aspecto e a qualidade dos impressos, os avanços tecnológicos da 

indústria gráfica viabilizaram o aumento das tiragens, tornando as revistas atraentes 

também aos anunciantes, que levam notícias e propaganda sobre suas empresas e seus 

produtos a um público cada vez maior, fazendo com que os anúncios financiassem parte 

ou mesmo a totalidade dos custos de produção, diminuindo os preços dos exemplares e, 

consequentemente, ampliou o público leitor e as tiragens na mesma proporção. Começa 

então o negócio das revistas, que ocupa hoje boa parte da indústria de comunicação de 

massa. 
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Enquanto os jornais diários e semanais também nasceram e cresceram com a indústria 

gráfica, engajados e ligados a tendências políticas, ideológicas e à defesa de causas 

públicas, as revistas assumiram um importante papel na complementação da educação, 

trazendo para si notícias relacionadas à ciência e à cultura.  

No Brasil não foi diferente, a história das revistas e da imprensa está diretamente 

relacionada com a história do desenvolvimento econômico e da indústria. No início do 

século XIX, as primeiras revistas chegaram aqui junto da corte portuguesa, que vinha 

escapar da guerra e de Napoleão. E esse foi, não por acaso, o assunto das revistas em 

questão. Antes disso, por proibição de Portugal, não havia imprensa no Brasil. 

E foi em Salvador, Bahia, que surgiu, também semelhante a um livro, Variedades ou 

Ensaios de Literatura, cujo editorial explicitava ao leitor a proposta da publicação: 

 

Discursos sobre costumes e virtudes morais e sociais, algumas novelas de escolhido 

gosto moral, extratos de história antiga e moderna, nacional ou estrangeira, resumos de 

viagens, pedaços de autores clássicos portugueses – quer em prosa, quer em verso – cuja 

literatura tenda a formar gosto e pureza na linguagem, algumas anedotas e artigos que 

tenham relação com os estudos científicos propriamente ditos e que possam habilitar 

leitores a fazer-lhes sentir a importância das novas descobertas filosóficas (SCALZO, 

2006, p. 27). 

 

Um editor espanhol, Juan Caño, define revista como uma história de amor com o leitor 

que: “como toda relação, essa também é feita de confiança, credibilidade, expectativas, 

idealizações, erros, pedidos de desculpas, acertos, brigas, reconciliações” (Ibidem, p. 

12). 

Vale dizer que as revistas são hoje objetos queridos, fáceis de carregar e de colecionar, 

trata-se do encontro do editor com o leitor, em um contato que se estabelece de maneira 

sutil, unindo pessoas em um grupo, construindo identidade, criando identificações e 

sensação de pertencimento. As revistas entram nas casas dos leitores e passam a fazer 
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parte da intimidade, do cotidiano, do espaço privado. Esses motivos esclarecem a 

afirmação de que o leitor é quem define, antes de tudo, o que é uma revista. 

Historicamente, o que é impresso parece mais verdadeiro do que aquilo que não é. 

Talvez essa concepção esteja em verdadeiro processo de mudança com os grandes 

avanços tecnológicos e o advento da internet, que afetou diretamente a disseminação da 

informação e a forma como esta é dada. O fato é que ainda hoje as revistas em geral são 

impressas, e a palavra escrita ainda é o meio mais eficaz de se transmitir informações 

complexas. 

Como a segmentação por assunto e tipo de público faz parte da própria essência do 

veículo, podemos afirmar que os espectadores são selecionados e trabalham com a ideia 

de agrupamento, ainda que não se consiga identificar pessoalmente cada leitor. A revista 

segmentada sabe exatamente com quem fala, é como se conhecesse pessoalmente o 

leitor e estivesse falando com ele diretamente. A segmentação caracteriza o público e o 

destinatário (os pares ou os professores, por exemplo) e é isso que vai formar o 

discurso, o suporte e a maneira de circulação.  

Já as revistas acadêmicas não devem, de forma alguma, serem consideradas como 

negócio. Qual revista é considerada negócio ou comercial depende essencialmente da 

instituição que a publica e da sua forma prioritária de acumulação: simbólica ou 

material. 

A revista Variedades, primeira revista publicada no Brasil de que se tem notícia, 

conforme mencionado anteriormente, por exemplo, mostra a historicidade desse suporte 

de difícil definição, pois mostra que algumas revistas partilham de características que 

lembram muito a enciclopédia, com escolha variada de temas e tratamento mais sério, 

sisudo da informação. Isso evidencia também a diferença entre revistas de cultura e 

entretenimento de revistas com outras classificações.  

O tipo de segmentação e o perfil das revistas culturais e científicas relacionam-se com 

seus públicos, formatos, discursos e instituições produtoras, e não se pode dizer hoje, 

que existe uma caracterização geral a priori de revistas. Há diversas tendências entre as 
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revistas mais leves ou comerciais dirigidas ao público em geral e aquelas dirigidas a 

público segmentado (leigos e especialistas, por exemplo, em educação), mas trataremos, 

mesmo que brevemente, por não ser o foco principal desta pesquisa, de algumas 

características do suporte revista, buscando compreender o que distingue as revistas 

científicas, de divulgação e científico-pedagógicas, e seguir a discussão que se relaciona 

com a sua materialidade, com as sociabilidades que criam no leitor (FRADE, 2000) e 

iremos analisar melhor os artigos dos diferentes tipos de publicações, investigando o 

que as diferencia de outros suportes. Algumas definições serão explicitadas mais 

adiante.  

Mas, se esta série de definições quanto à natureza do suporte ajuda a compreender sua 

especificidade, não podemos dizer que definem seus usos. Isso porque há formatos 

austeros, densos e formatos leves, mais dinâmicos, que fazem com que as revistas 

partilhem ainda de características semelhantes aos livros e características de periódicos 

mais efêmeros. 

O público destinatário ou o universo simbólico pesam sobre o formato e sobre o 

discurso, fazendo com que os periódicos científicos partilhem mais do mundo do livro 

(densidade textual na página, poucos recursos gráficos e outras linguagens, discurso 

mais hermético e sem aplicações imediatas a fatos da realidade) enquanto o periódico de 

divulgação oscila entre o formato mais sisudo e aquele da revista para o grande público, 

como, por exemplo, a revista Nova Escola (FRADE, 2000). 

Não se pode afirmar, portanto, que seja tão agradável ler um texto científico em uma 

revista apenas porque o suporte é fácil de carregar e lhe é facilitada a leitura apenas de 

partes (alguns artigos) e não apenas do todo, com alguma compreensão objetiva, 

pontual e de acordo com o interesse individual de leitura. Adiante veremos as 

características desse tipo de texto e levantaremos algumas discussões acerca dos 

periódicos científicos. 
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1.1 – As revistas e o campo da Educação 

 

Diversos estudos têm tomado as revistas da área de Educação como objeto em áreas 

diversas do conhecimento, entre eles podemos citar Catani (1989), Frade (2000), 

Zamboni (2001), Oliveira (2005), Gentil (2006), Biccas (2008). Isso revela que as 

revistas têm se mostrado como fontes importantes no cenário educacional e da 

comunicação, são reveladoras de concepções, ideologias, valores e metodologias de 

ensino. 

Pelo fato de ser periódica, e, portanto, editada em intervalos regulares, produzida no 

mesmo tempo histórico de seus leitores, a revista serve de instrumento de atualização e 

contribui na formação continuada dos professores que atuam nas escolas de Educação 

Básica e estão fora das universidades e cursos de Graduação. Não é à toa que o próprio 

governo, por meio do Ministério da Educação – MEC – mantém assinaturas de algumas 

revistas que são distribuídas em escolas públicas do país inteiro. As revistas de 

educação portam atualidades que auxiliam a prática docente e servem de referenciais 

educativos para milhares de professores. 

Assim, novas técnicas e instrumentos pedagógicos divulgados nesse suporte têm como 

objetivo a disseminação junto a diretores, coordenadores e professores um modus  de 

trabalho atualizado e uma possibilidade de um melhor desempenho nas diversas 

instâncias da escolarização. As publicações, para alguns leitores, acabam sendo 

definidoras das ações e das formas de trabalho. Nesse sentido, nada melhor do que 

tornar públicos e dar visibilidade aos estudos acadêmicos concluídos e pesquisas em 

andamento que já tenham sido experimentados e tiveram sua eficácia comprovada. De 

acordo com Biccas (2008), uma revista de educação pode ser o instrumento ideal, por 

suas características – um veículo moderno, atualizado, com periodicidade definida e já 

legitimada pelos professores – para informar e formar rapidamente, de maneira eficaz e 

até prazerosa, os professores que necessitam de constante atualização para conseguirem 

acompanhar os avanços tecnológicos, informacionais, e as demandas dos alunos da 

atualidade.  
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Biccas, que trabalhou com a Revista de Ensino, revela que, nas décadas de 1920 e 1930, 

um dos efeitos percebidos do acesso dos professores à revista foi o de promover novas 

demandas por outros tipos de materiais voltados à formação docente. O impresso 

pareceu produzir um processo de tomada de consciência sobre as necessidades de 

subsídios por parte dos professores que, a partir dos conhecimentos acessados na 

revista, começaram a reavaliar suas ações, sua didática e a levar para a sala de aula 

novas metodologias e práticas de ensino. Para muitos professores, esta se constituiu 

única forma de ter um panorama regional, nacional e internacional do que ocorria na 

área de Educação (BICCAS, 2008, p. 44). 

Frade (2000), que, em sua pesquisa de doutorado, analisou três periódicos mineiros de 

educação - AMAE Educando, Dois Pontos e Presença Pedagógica – afirma que 

“desvendar a imprensa pedagógica possibilita, em última instância, conhecer melhor o 

campo da Educação.” (p. 11). A autora também considera que as revistas são 

responsáveis por formar leitores-professores, possuem um poder de formação de 

opinião entre os docentes e têm um poder de circulação que precisam ser considerados.  

Pesquisas acerca dos periódicos são reveladoras de aspectos que concernem às leituras 

de profissionais da Educação e de professores em serviço. No próximo capitulo, irei 

tratar das variações dos discursos e de como as diferentes formas de tratar os conteúdos 

podem ser representativas e contribuem (ou definem) as práticas docentes dos 

professores leitores. Para isso, faz-se necessário esclarecer e pontuar a definição de 

campo de que  me aproprio9 e que utilizo nesta pesquisa: 

 

O conceito de campo é utilizado por Bourdieu, precisamente, para se referir a certos 

espaços de posições sociais nos quais determinado tipo de bem é produzido, consumido 

                                                 
9 Apropriar, de acordo com Chartier e Herbrárd (1995), “visa a elaboração de uma história social dos usos 

e interpretações, relacionadas às suas determinações fundamentais e inscritos nas práticas específicas que 

os constroem. Prestar, assim, atenção às condições e aos processos que muito concretamente são 

portadores das operações de produção de sentido, significa reconhecer, em oposição à antiga história 

intelectual, que nem as idéias nem as interpretações são desencarnadas, e que, contrariamente ao que 

colocam os pensamentos universalizantes, as categorias dadas como invariantes, sejam elas 

fenomenológicas ou filosóficas, devem ser pensadas em função da descontinuidade das trajetórias 

históricas” (p. 184). 
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e classificado. A ideia é que, à medida que as sociedades se tornam maiores, e com uma 

divisão social do trabalho mais complexa, certos domínios de atividade se tornam 

relativamente autônomos. No interior desses setores ou campos da realidade social, os 

indivíduos envolvidos passam, então, a lutar pelo controle da produção e, sobretudo, 

pelo direito de legitimamente classificarem e hierarquizarem os bens produzidos. (...) 

Cada campo de produção simbólica seria, então, palco de disputas – entre dominantes e 

pretendentes – relativas aos critérios de classificação e hierarquização dos bens 

simbólicos produzidos e, indiretamente, das pessoas e instituições que os produzem 

(NOGUEIRA, 2006, p. 36-37). 

 

Mais do que simples ideologia, o poder simbólico, segundo Bourdieu, consiste em 

sistemas simbólicos que seriam, necessariamente, modos de percepção, pensamento e 

comunicação, que atendem a interesses específicos das classes ou de frações das classes 

que representam, participando, assim, da reprodução das estruturas de dominação social, 

mesmo que de forma indireta ou, a princípio, irreconhecível. Indivíduos e as instituições 

que representam as formas dominantes de cultura almejam a manutenção de sua posição 

privilegiada, seus bens culturais são apresentados como naturalmente superiores aos 

demais. Daí o que Bourdieu chama de violência simbólica, ou seja, o arbitrário cultural 

(imposição da cultura) de um grupo como a verdadeira ou única forma cultural 

existente.  

Quando pensamos em campo científico como um sistema de relações objetivas entre 

posições adquiridas a partir de lutas anteriores, vimos que o que está em jogo é, ainda 

de acordo com Bourdieu, o monopólio da autoridade científica, definida como a 

capacidade técnica de maneira inseparável do poder social, ou seja, o monopólio de 

competência científica, que se refere à capacidade de falar e agir de maneira autorizada 

e como autoridade – falar e agir legitimamente – que é socialmente conferida a 

determinados agentes. É necessário dizer que o campo é um lugar de lutas, e não se 

deixar esquecer de que o próprio funcionamento do campo científico produz e presume 

uma forma peculiar de interesse que, no caso das revistas, está representado no discurso 
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que exerce a função fundamental de produzir mudanças nas práticas docentes, a partir 

dos sentidos e deslocamentos provocados pelos textos. 

No campo da Educação, as revistas se constituíram, com o passar dos anos, veículos de 

grande importância na divulgação de novas tendências para o professorado. Para esta e 

outras análises que tomam a revista como objeto,  não se deve esquecer de que não há 

texto fora do suporte que o possibilite ser lido ou ouvido, e também que, de acordo com 

Chartier (1996), não existe compreensão de um texto independente do formato por meio 

do qual ele atinge seu leitor. 

As formas que interferem nos processos de representação dos textos têm origem na sua 

produção e na demanda dos leitores. Fica aqui registrado o reconhecimento de que, no 

Brasil, a criação e a permanência de revistas de Educação apontam para uma forma 

específica de representação da organização do campo educacional. Esse campo que é 

tido como espaço que inclui o cotidiano e os interesses de professores e educadores 

envolvidos com a escola e a Educação Básica do país. A elaboração e a difusão do 

conhecimento e práticas de ensino visam ao estabelecimento de formas legitimadas da 

educação escolarizada, criados para ampliar possibilidades, desenvolver capacidades e 

manter o campo delimitado e em plena atividade.  
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CAPÍTULO 2 – O DISCURSO DE DIVULGAÇÃO DA CIÊNCIA EM 

TRÊS TIPOS DE PERIÓDICOS: CIENTÍFICOS, CIENTÍFICO-

PEDAGÓGICOS E DE DIVULGAÇÃO 

 

Para iniciar este capítulo, me remeto novamente à entrevista de Magda Soares que me 

provocou a esta pesquisa, publicada na Educação em Revista10 n. 43 de junho de 2006. 

A entrevistada tratou da criação desse periódico e do curso de Pós-Graduação da 

FaE/UFMG, levantando questões relativas à Pós-Graduação, à produção acadêmica dos 

professores pesquisadores, que julgo relevantes de serem aqui tratadas.  

   

Tem uma questão importante que as revistas da área de educação enfrentam, uma 

questão que coloca essas revistas em situação de ambigüidade (...). Na produção 

acadêmica na área de educação, há dois caminhos que muitas vezes são conflitantes. De 

um lado, o artigo científico, que é escrito para os pares e, de outro lado, o artigo que, 

sem deixar de ser científico, quer chegar aos profissionais que estão fazendo a educação 

nas escolas, nas instituições educativas etc. São dois gêneros diferentes. Por exemplo: a 

nossa revista, não adianta pretender que ela responda àquilo de que necessita o professor 

que está na escola dando aula, ou que está alfabetizando jovens e adultos. Ainda que o 

artigo seja sobre tema que interessa a esses profissionais, não responde aos interesses 

deles, porque está fora dos objetivos deles. Tivemos que enfrentar esta questão: é uma 

revista para qual leitor? Quem é nosso leitor-modelo? A questão se põe para todas as 

revistas acadêmicas: definir o “leitor-modelo”, para usar o termo de Umberto Eco. Para 

quem estamos escrevendo? E todas elas  [revistas acadêmicas] caminharam, por muita 

pressão externa, para assumir como leitor-modelo os pares (p. 215). 

 

Para lidar com o discurso das revistas, é preciso que se tenha clara a noção de quais 

discursos estamos tratando, de quais tipos de publicação e dos aspectos definidores 

desses discursos. Para isso, utilizo como aporte teórico autores que representam a 

                                                 
10 A Educação em Revista é um periódico científico publicado pela Pós-Graduação da FaE/UFMG, 

classificado como Qualis A pela CAPES. 
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corrente francesa de análise do discurso, que me fornecem subsídios para discutir acerca 

dos gêneros do discurso, dialogismo e construção de sentido. 

Segundo Bakhtin (1979/ 200311), 

 

O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) concretos e 

únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. Esses 

enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de cada referido campo 

não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo de linguagem, ou seja, pela seleção de 

recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua, mas, acima de tudo, por sua 

construção composicional. Todos esses três elementos – o conteúdo temático, o estilo, a 

construção composicional – estão indissoluvelmente ligados no todo do enunciado e são 

igualmente determinados pela especificidade de um determinado campo da 

comunicação. Evidentemente, cada enunciado particular é individual, mas cada campo 

de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais 

denominamos gêneros do discurso (BAKHTIN, 2003, p. 261-262). 

 

Podemos dizer que os campos das atividades humanas são determinantes dos usos que 

fazemos da linguagem, de modo que, as condições, finalidades e o estilo de linguagem 

são definidores da construção composicional. O que revela a heterogeneidade dos 

gêneros discursivos (orais e escritos) e nos leva a inferir que a diversidade desses 

gêneros é inesgotável e infinita. Em cada campo de atividade humana, o repertório é 

diferenciado, ele cresce e se desenvolve na medida em que se complexifica determinado 

campo. Algumas situações ilustrativas dessa diversidade são o diálogo cotidiano, o 

discurso do presidente, as regras militares, o texto literário, o discurso jornalístico, o 

laudo médico entre outros. Os tipos de enunciados são diferentes, mas a natureza verbal 

ou linguística é comum a todos.  

                                                 
11 A obra Estética da criação verbal, tradução de Paulo Bezerra, utilizada nesta pesquisa, foi publicada 

pela Editora Martins Fontes em 2003. A obra original foi publicada em russo, com o título Estetuka 

Sloviésnova Tvórtchestva, em 1979. 
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Bakhtin utiliza dois termos para diferenciar essencialmente esses discursos: discursos 

primários (simples) e secundários (complexos). Os gêneros discursivos primários são 

formados com vínculo imediato com a realidade concreta, em enunciados reais. Os 

gêneros discursivos secundários, são complexos, como os romances, as pesquisas 

científicas, os tratados etc. Se formam no convívio sociocultural mais complexo e 

relativamente desenvolvido e organizado, são predominantemente escritos. Incorporam, 

reestruturam e reelaboram os gêneros primários (mais simples), que se formaram em 

situações discursivas mais imediatas. A natureza dos enunciados deve ser revelada e o 

gênero definido por meio da análise das duas modalidades. 

No trabalho de investigação de um material linguístico, os pesquisadores operam 

inevitavelmente com enunciados concretos, sejam escritos ou orais, relacionados 

diretamente aos diferentes campos da atividade humana e da comunicação. A língua 

somente faz parte da atividade humana por meio da realização de enunciados concretos, 

e, do mesmo modo, a atividade humana entra na língua.  

Geralmente, o estilo individual não faz parte do plano objetivo do enunciado, mas serve 

como um produto complementar. Os gêneros discursivos que requerem formas 

padronizadas de produção são os que oferecem menores condições para refletir a 

individualidade. O estilo é parte integrante do gênero do enunciado, como um elemento 

deste. As mudanças temporais e históricas dos estilos de linguagem estão ligadas às 

mudanças dos gêneros do discurso. “Os enunciados e seus tipos, isto é, os gêneros 

discursivos, são correias de transmissão entre a história da sociedade e a história da 

linguagem” (BAKHTIN, 2003, p. 268).  

O enunciado corresponde às expectativas ou necessidades de seu enunciador e do seu 

objeto, que é conteúdo do pensamento enunciado. De acordo com Bakhtin, a 

compreensão é de natureza responsiva, de modo que o ouvinte, ao compreender o 

significado lingüístico do discurso, ocupa em relação a ele uma posição ativa 

responsiva, ou seja, concorda ou discorda, o completa, prepara-se para aplicá-lo ou 

utilizá-lo – o ouvinte se torna falante. Portanto, de acordo com o autor, a própria 

compreensão é ativamente responsiva, é uma fase inicial preparatória da resposta, seja 
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qual for a forma em que esta se dê. Daí a afirmativa de que cada enunciado é parte 

integrante de outros enunciados. 

Estes, por sua vez, mesmo que longamente elaborados, ainda que venham de um único 

interlocutor, têm a estrutura interna, semântica e estilística, essencialmente dialógicas. 

Ou seja, os enunciados mantêm relação com enunciados anteriores, bem como com os 

enunciados futuros que os destinatários poderão produzir. O discurso encontra os 

discursos de outras pessoas e estabelece com eles relação intensa. Por isso, 

 

(...) pode-se compreender a palavra ‘diálogo’ num sentido amplo, isto é, não apenas 

como a comunicação em voz alta, de pessoas colocadas face a face, mas toda 

comunicação humana, de qualquer tipo que seja” e “toda enunciação, por mais 

significante e completa que ela seja por si mesma, constitui apenas uma fração de uma 

corrente de comunicação verbal ininterrupta (que toca a vida cotidiana, a literatura, o 

conhecimento, a política etc.). No entanto, essa comunicação verbal ininterrupta 

constitui, por sua vez, apenas um elemento da evolução ininterrupta de um grupo social 

dado (Bakhtin e Volochinov, 1977 In: CHARAUDEAU, 2006, p. 161). 

 

Os discursos são duplamente dialógicos, inscrevendo-se em dois tipos de relações: a 

primeira se refere àquelas que todo enunciado conserva com enunciados anteriormente 

produzidos sobre o mesmo objeto – o que Bakhtin chama de relações interdiscursivas – 

e a segunda se refere às relações que todo enunciado mantém com os enunciados de 

compreensão-resposta que o antecipam – relações interlocutivas.  

De acordo com Foucault (1969/ 2007)12, o conhecimento científico estaria 

primariamente estruturado pelos limites do que é possível se dizer em um determinado 

tempo histórico, sobre um sistema particular de discurso. A objetividade e a verdade 

poderiam ser equiparadas a um locus de luta entre sistemas competitivos de discursos, 

de modo que o conhecimento científico se estabeleceria sobre um suporte institucional, 

                                                 
12 FOUCAULT, Michel. Arqueologia do saber, trad. de Luiz Felipe Baeta Neves. Rio de Janeiro: Forense 

universitária, 2007. Edição original publicada em 1969. 
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reforçado e acompanhado por outras camadas e práticas sociais, tais como a política, a 

pedagogia e os diferentes sistemas de comunicação e difusão da ciência. Foucault 

ressalta que, por ser o discurso científico preciso e previamente definido, representaria 

um mecanismo de controle e poder, de modo que em cada sociedade, a produção do 

discurso é controlada, selecionada e redistribuída a partir de procedimentos e interesses 

de controle. É necessário que sejam questionadas algumas formas que são aceitas e 

previamente caracterizam a unidade discursiva, sem qualquer problematização, para 

abalar a quietude com a qual a aceitamos. 

Em consonância à comunidade científica, os autores (pesquisadores) seguem os padrões 

discursivos de se reportar a textos anteriormente escritos fazendo referencias explícitas 

a outros textos, em uma relação que é caracterizada pelo hábito da citação, que pode ser 

entendida como uma manifestação da heterogeneidade dos discursos, também como 

artifício e estratégia de persuasão, forma de conseguir adesão e convencer o leitor.  

As relações discursivas, assegura Foucault, caracterizam o próprio discurso como 

prática. A tarefa do pesquisador de uma área específica como campo de conhecimento 

constitui-se em mais que tratar os discursos como conjuntos de signos (elementos 

significantes que remetem a conteúdos e representações), mas como práticas que 

sistematizam os objetos dos quais falam e como formas essenciais de socialização dos 

seus estudos e pesquisas. Assim, considera a importância de se produzir um discurso 

que atinja uma quantidade maior de leitores, ou seja, levar a efeito a socialização de 

pesquisas em andamento ou concluídas para grupos que vão além da comunidade 

científica, os quais estão envolvidos diretamente com o pragmatismo da área de estudo e 

conhecimento, e com o empirismo que alimenta e torna esse conhecimento necessário e 

fundamental ao desenvolvimento e à continuidade desses estudos.  

Ducrot (1987) afirma que a enunciação é comprometida com produção do enunciado, 

acrescentado a este as necessidades e o jogo de influências sociais que a condiciona. 

Além disso, afirma que: 
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(...) Interpretar uma produção lingüística consiste entre outras coisas, em reconhecer 

nela atos, e que este reconhecimento se faz atribuindo ao enunciado um sentido, que é o 

conjunto de indicações sobre o enunciado. (...) O sentido é uma qualificação da 

enunciação e consiste notadamente em atribuir à enunciação certos poderes ou certas 

conseqüências (DUCROT, 1987, p. 168-169). 

 

O autor sugere, então, a partir da ideia de construção de sentido, a contextualização do 

processo de constituição da ciência na construção do discurso, permitindo de alguma 

forma a aplicabilidade dos resultados dos referidos estudos. O que significaria que, 

construída a conceitualização científica e fazendo sua exposição em sua linguagem 

específica, deveria haver um segundo momento, de ruptura com a ciência e os pares, em 

um trabalho de re-textualização que permitisse à outra instância social a apropriação do 

conteúdo trabalhado e desenvolvido pela ciência. 

Na pesquisa em Educação, há uma busca constante por melhor compreender a 

complexidade do universo escolar, da aquisição do saber, do ensino/ aprendizagem, e a 

essência dessas indagações está na busca pela construção coletiva de uma escola de 

qualidade. E, se é a escola que alimenta a pesquisa, se é ela o principal objeto de estudo, 

nada mais justo que ela própria, de algum modo, se beneficie das discussões, reflexões e 

resultados das pesquisas acadêmicas.  

De acordo com Bourdieu (1983), os problemas que interessam à ciência são, antes 

disso, relevantes à sociedade em si mesma. Ou seja, mesmo com protocolos próprios 

que são constitutivos e validam as pesquisas, não se deve perder de vista que a ciência é 

fruto e se nutre da consciência cotidiana. De um lado, a necessidade de rompimento 

com o senso comum para a construção científica, e, de outro, um compromisso social 

que não pode ser deixado de lado, que é um movimento de tradução ou de 

esclarecimento dos conteúdos e descobertas científicas para um público que seja capaz 

de mediar e favorecer a apropriação social das pesquisas e dos conteúdos da ciência. 

Não se trata aqui de uma defesa pela vulgarização do saber científico de forma que este 

seja traduzido para o maior número de pessoas, atingindo o senso comum, mas trata-se 
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de uma defesa pela socialização da ciência produzida no campo da Educação para um 

público que vai além dos próprios pares e do universo acadêmico: o educador escolar.  

Soares (2006) afirma que “Há um grande distanciamento entre nosso desenvolvimento 

em ciência e tecnologia e nossa realidade social. É preciso reconhecer que há áreas no 

país que estão avançando, porém o ‘país social’ não muda” (p. 220). A ciência está cada 

vez mais dirigida aos pares, se fechando no universo acadêmico. As instituições e, 

sobretudo, os órgãos financiadores das pesquisas, quando legitimam essa prática, estão 

colaborando para que haja um conflito entre a realidade social e os avanços científicos. 

Ou seja, ocorre uma supervalorização pela divulgação dos avanços das pesquisas 

essencialmente entre os próprios cientistas, entre a comunidade acadêmica, ficando de 

lado o compromisso social de fazer chegar (ou tornar acessíveis) esses avanços para o 

educador que está nas escolas, nas salas de aula, lidando diretamente com os sujeitos 

sociais. Por isso pode-se inferir que o impacto social dos avanços das pesquisas ainda é 

limitado, reduzido, diante dos grandes problemas da Educação no Brasil. 

Avaliar a maneira como e para quem as pesquisas (da pós-graduação) são divulgadas 

perpassa uma série de aspectos que serão aqui tratados: os discursos, a produção escrita 

dos professores, as instituições e órgãos financiadores das pesquisas e as publicações. O 

foco nos periódicos se justifica por estes serem uma importante via de acesso à 

informação já reconhecida e inclusive financiada por instâncias legitimadoras da 

ciência.  

Fallari (2003) aponta a necessidade de o pesquisador desenvolver a habilidade de se 

comunicar em outras instâncias e com um vocabulário que não seja o mesmo utilizado 

nos veículos de comunicação entre cientistas. Em contraponto, afirma também que 

 

(...) a intrínseca qualidade de uma pesquisa não se mede pelo nível de audiência, ou seu 

alcance público, senão por sua aceitação no interior da comunidade científica, em 

relação aos seus critérios específicos. (...) o importante é para quem se escreve e como 

se chega, mas apenas se sabemos escrever alguma coisa que alcance relevância e 

capacidade para propor novos olhares sobre a realidade. (...) Os receptores diretos de 
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nosso discurso não são aqueles que esperamos que sejam beneficiados com ele 

(FALLARI, 2003, p. 61). 

 

Assim o autor explicita que alguns cientistas têm consciência de que suas pesquisas 

circulam apenas no seu meio de estudo (acadêmico). Para contribuir com mudanças 

efetivas no meio em que se espera que seja beneficiado pelas pesquisas, é necessário um 

conjunto de ações que favoreçam a produção e circulação dos saberes da ciência para os 

profissionais da educação.  

O fato é que o discurso das ciências é quase que instransponível pela maioria dos 

cidadãos. Segundo Bourdieu (1983, p. 127), o discurso científico é direcionado a um 

público específico, tem sua circulação restrita a um domínio sociocultural que se 

circunscreve a instituições e indivíduos previamente autorizados a se apropriar 

simbolicamente da obra científica. Esse discurso é carregado de um vocabulário 

específico que é dominado apenas por outros pesquisadores da mesma área de 

conhecimento. Volto a afirmar que não cabe aqui defender a vulgarização do saber de 

forma a torná-la acessível ao cidadão comum, isso levaria ao risco de simplificação 

excessiva do significado ou conteúdo de modo a descaracterizar a especificidade 

epistêmica da ciência e da pesquisa. O abandono do senso comum é uma etapa inicial de 

pesquisa que é essencial ao cientista/ pesquisador, não se faz ciência apenas com o 

conhecimento comum. É, portanto, natural que, com o habitus científico, a linguagem e 

os jargões da área de conhecimento passem a ser tão naturais que tornem mais difícil 

falar da ciência e do conhecimento científico sem utilizar-se do vocabulário específico 

da área. Sobre isso, Soares afirma:  

 

O autor escreve guiado por certos objetivos, atribuindo uma certa função a seu texto, 

orientados pelo e para o leitor que tem na mira – seu Leitor-Modelo; essas condições de 

produção – os objetivos e a função atribuídos ao texto, o leitor pretendido – 

condicionam e determinam a produção do texto. Por outro lado, o autor escreve em 

determinadas circunstâncias temporais e espaciais, em determinado contexto – escreve 
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num certo momento histórico, em certa instituição, que tem princípios, regras, valores 

que condicionam e determinam a produção do texto (SOARES, 2003, p. 79). 

 

Esses objetivos e a função do texto são também determinantes da forma como o 

conteúdo será tratado pelo autor e organizado em um conjunto de estruturas léxicas, 

sintáticas e de estilo, que tornam seu texto representativo e reconhecido por seu Leitor-

Modelo13. Essas estruturas são organizadas de maneira diferente quando esse leitor 

muda. Por isso, não é de se estranhar que alguns pesquisadores encontrem dificuldade 

de transposição do conhecimento acadêmico para leitores de outras instâncias sociais. 

Na sua área de conhecimento, o pesquisador convive, conversa com e produz para 

pessoas que (supõe) têm, senão domínio, conhecimento de boa parte do vocabulário 

específico de sua área.  

A operação de transposição didática (Soares, 2003) desse conhecimento acadêmico não 

é nada simples, requer um grande esforço do autor do texto para torná-lo compreensível 

sem diminuir o conhecimento e a qualidade do que foi trabalhado em suas pesquisas. 

Em suma, a construção de textos científicos faz parte de um processo de representação 

que vai além da intenção de transmissão de conteúdo, esses textos contribuem para a 

autoridade social da ciência, informam sobre a identidade do saber científico, sobre o 

papel da ciência em um determinado contexto social e também acerca das relações de 

autoridade estabelecidas entre os atores sociais como, por exemplo, o autor, seus 

presumidos leitores e outros autores que ele cita dentro do texto.  

                                                 
13 Segundo Umberto Eco (1979/2004), “o código lingüístico não é suficiente para compreender uma 

mensagem lingüística (...), para ‘decodificar’ uma mensagem verbal é preciso ter, além da competência 

lingüística, uma competência variadamente circunstancial, uma capacidade passível de desencadear 

pressuposições, de reprimir idiossincrasias etc.  

(...) Para organizar a própria estratégia textual, o autor deve referir-se a uma série de competências 

(expressão mais vasta que ‘conhecimento de códigos’) que confiram conteúdo às expressões que usa. Ele 

deve aceitar que o conjunto de competências a que se refere é o mesmo a que se refere o próprio leitor. 

Por conseguinte, preverá um Leitor-Modelo capaz de cooperar para a atualização textual como ele, o 

autor, pensava, e de movimentar-se interpretativamente conforme lê, se movimentou gerativamente. 

(...) O texto é um produto cujo destino interpretativo deve fazer parte do próprio mecanismo gerativo. 

Gerar um texto significa executar uma estratégia de que fazem parte as previsões dos movimentos dos 

outros” (p. 38-39). 
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Segundo Oliveira (2005), pode-se dizer que existe uma narrativa da ciência e uma 

narrativa do senso comum, cada uma delas apresenta de forma diferente as pesquisas e 

os cientistas, mas os dois tipos cooperam no sentido de criar e sustentar uma autoridade 

cultural para a ciência. 

Soares (2003) afirma que “Muito poucos são os pesquisadores que se propõem a ser 

autores para este outro leitor não pesquisador, que atua fora da academia”, e um dos 

motivos apontados pela autora é que as instituições universitárias, os programas de Pós-

Graduação e os centros de pesquisas não valorizam outro tipo de produção textual que 

não seja a acadêmica. É como se houvesse uma hierarquia dos gêneros textuais, em que 

os textos acadêmicos – científicos – estivessem em condição superior aos textos de 

divulgação. No entanto, pode-se afirmar que a não valorização desse outro tipo de texto 

é errônea, equivocada: 

   

(...) são textos tão importantes quanto os primeiros (acadêmicos), porque são textos que 

socializam o conhecimento produzido para aqueles a quem talvez sobretudo interesse 

esse conhecimento, porque são aqueles que têm a possibilidade (...) de alterar as 

condições de funcionamento das “leis sociais” e transformar a “lógica do jogo” – o que 

o pesquisador que desvendou a lógica do jogo em geral não pode de forma direta fazer, 

porque atua na instância que investiga, não na instância que opera (SOARES, 2003, p. 

80). 

 

Faz-se necessário explicitar ou tornar mais claros os três tipos de periódicos que discuto 

nesta pesquisa: os periódicos científicos, de divulgação e os científico-pedagógicos. 

Apesar de a discussão ser mais aprofundada acerca do primeiro e terceiro tipo, é 

necessário esclarecimento sobre o segundo tipo – de divulgação – para elucidar ainda 

mais o terceiro tipo – científico-pedagógico – já que esta nomenclatura não é 

comumente utilizada em outras pesquisas que tomam o periódico como estudo. 
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2.1 – O PERIÓDICO CIENTÍFICO 

 

Os primeiros periódicos científicos surgiram no século XVII na Europa, em um período 

marcado por mudanças em toda a sociedade, inclusive no campo da ciência. Até o 

século XVI, a ciência era essencialmente produzida pelos filósofos, que explicavam 

fenômenos da natureza utilizando da argumentação e da dedução. A grande mudança no 

meio científico, segundo Mueller (2000), ocorre a partir do século XVII, quando a 

dedução deixou de ser aceita como método de pesquisa. O conhecimento científico 

sobre determinado fenômeno da natureza passou a ser obtido segundo uma metodologia 

científica com regras definidas e controladas, aumentando, assim, a confiabilidade nas 

pesquisas e a probabilidade de que a compreensão sobre o fenômeno fosse correta. A 

comunidade científica passa a requerer como base das pesquisas, a observação e a 

experiência empírica, caracterizando, assim o nascimento da ciência moderna.  

Até então, as pesquisas eram socializadas pelos filósofos pessoalmente ou por meio de 

cartas. A divulgação mais formal e mais detalhada era feita em longos livros e tratados, 

que discursavam sobre o conhecimento desenvolvido e acumulado sobre o assunto. O 

advento da ciência moderna tornou importante um tipo de comunicação mais rápido e 

pontual sobre as experiências e estudos, que viabilizasse uma troca mais rápida entre os 

cientistas e também a crítica dos que se interessassem no tema em questão. Essa 

necessidade demandou mudanças drásticas na forma de comunicação científica, havia a 

demanda de novas formas de comunicação que tivessem alcance maior que a 

comunicação oral e a correspondência pessoal e que fossem mais rápidos de serem 

publicados que os livros e tratados. Daí surgiram os periódicos científicos.  

De acordo com os estudos de Mueller (2000), a função do periódico científico vai além 

da divulgação formal dos resultados de pesquisas entre os pares, eles também têm as 

funções de preservação do conhecimento neles registrado, estabelecimento da 
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propriedade intelectual14 e manutenção do padrão de qualidade da ciência, já que os 

periódicos dispõem de um corpo de avaliadores que aprovam ou não a publicação, 

conferindo aos artigos autoridade e confiabilidade.  

Para que essa confiabilidade aconteça, é importante que os resultados das pesquisas 

sejam divulgados e submetidos ao julgamento de outros cientistas. Freqüentemente, 

esses resultados são retomados por outros cientistas ou teóricos aplicados, que fazem 

avançar os estudos seja por meio da continuidade, seja por meio da produção de novas 

tecnologias ou produtos desenvolvidos baseados neles. Os periódicos científicos 

funcionam como canais formais de divulgação do conhecimento. 

Segundo Campello (2000), no início do século XIX, as instituições e as entidades 

financiadoras de pesquisas tornaram-se os principais patrocinadores dos periódicos 

científicos, já que existe o interesse em divulgar amplamente informações sobre as 

pesquisas que financiam, de maneira a evitar pesquisas desnecessariamente repetitivas, 

aproveitando melhor os recursos financeiros, geralmente escassos. 

Portanto, mais de três séculos após o aparecimento dos primeiros periódicos científicos, 

estes ainda hoje se constituem como o meio mais importante para comunicação e 

divulgação da ciência, mesmo que cada vez mais ameaçados pelos grandes avanços 

tecnológicos. E é bastante provável que, no seu formato tradicionalmente impresso, 

semelhante ao livro, com pouca cor e quase sempre sem ilustrações, permaneçam ainda 

por muito tempo como opção não só mais importante, mas também a mais viável de 

registro e memória da ciência moderna. 

 

 2.2 – O PERIÓDICO DE DIVULGAÇÃO 

 

                                                 
14 O artigo de periódico científico torna públicos os resultados de pesquisas, funcionando como registro 

formal de autoria, de modo que o autor pode requerer para si a prioridade de descoberta científica (p. 76). 
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Várias pesquisas da área da Educação, que tomam o periódico como objeto, discutem a 

divulgação da ciência para o cidadão comum, dentre elas podemos citar Frade (2000), 

Zamboni (2001), Oliveira (2005) e Gentil (2006). O que se pode observar é a 

necessidade de compreender o impacto dos avanços tecnológicos e científicos na 

sociedade em geral, em reflexões que perpassam pela forma como o saber científico é 

representado no discurso para o sujeito comum.  

O conhecimento científico foi legitimado pelo capitalismo após a Segunda Guerra 

Mundial, quando o poder do discurso das ciências passou a representar um controle 

sobre os recursos materiais por meio dos avanços tecnológicos, tornando-se aspecto 

central na distribuição de poder nas sociedades em geral (OLIVEIRA, 2005).  

Na tese de Oliveira (2005), a pesquisadora levanta três formas como a divulgação 

científica é caracterizada: 

A primeira seria aquela em que a divulgação é entendida como vulgarização ou 

popularização de conhecimento normalmente incompreensível para o público leigo. O 

processo de divulgação científica corresponderia a uma operação de transferência, na 

qual as dificuldades se centrariam em como reapresentar um alto padrão lingüístico, 

técnico e científico em um padrão mais ‘baixo’ (CALSAMIGLIA apud, 2001: 2640). 

Nesta perspectiva, a perda ou a distorção de informação e a existência de um discurso 

original e legítimo constituiriam pontos relevantes de discussão.  

A segunda perspectiva, com uma concepção mais lingüística da divulgação científica, 

vê nesse fenômeno um processo de tradução ou interpretação entre registros em uma 

mesma língua. Segundo Calsamiglia et al (2001), pesquisas nessa linha evitam juízos de 

valor, mas desvinculam o conteúdo científico de sua apresentação verbal. Desse modo, 

as formas escolhidas para a elaboração do discurso da ciência funcionariam como um 

veículo de saber que existe independentemente de sua representação discursiva. A 

divulgação desempenharia uma ponte entre a comunidade acadêmica e o público em 

geral. 

Uma terceira alternativa de caracterização da divulgação científica (...) apresenta uma 

percepção mais discursiva e pragmática. Nesta perspectiva, a tarefa divulgativa consiste 

em mais que elaborar uma forma discursiva apropriada a um novo contexto 

comunicativo: implica em recriar a informação para uma nova audiência. O 
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conhecimento científico não pode ser dissociado de sua representação discursiva e está 

necessariamente vinculado a um contexto comunicativo específico (p. 28-29). 

 

Nesta pesquisa o termo divulgação científica se refere à primeira ideia exposta por 

Oliveira, de popularização ou vulgarização do conhecimento. Isso significa o trabalho 

de reelaboração/ reconstrução do discurso científico de modo a se fazer entender por 

uma maioria da população que não domina o léxico específico da área de saber a qual 

foi instituído o conhecimento acadêmico.  

Esse discurso é representado pela mídia televisiva e impressa. Nesta última, que nos 

interessa agora, se enquadram as revistas comerciais que trazem pequenas pílulas de 

ciência que alimentam e aguçam a curiosidade dos seus leitores (público em geral), 

influenciando, inclusive, as atitudes mais simples do cotidiano. Essas revistas são 

produzidas, em geral, por jornalistas que não tiveram formação específica em Educação 

e, quando tratam de temas científicos, convocam os leitores a participar com seus 

múltiplos olhares e múltiplas vozes da vida social.  

Como exemplo ilustrativo, podemos citar a revista Nova Escola15, que foi objeto de 

estudo das pesquisas de Pós-Graduação de Vieira16 (1995) e Frade17 (2000) entre outras. 

Segundo Frade, “Nova Escola foi uma revista produzida por jornalistas, que tinham 

concepções próprias do campo e as transferiram para a Educação” (p. 91). Aspectos 

externos e internos da revista apresentam certa tendência a “tratar a educação como 

notícia” (p. 161), com uma grande quantidade de apelos ao leitor que podem ser 

observados por meio de chamadas na capa, pela forma como o conteúdo é tratado, 

distribuído e organizado no miolo e pela forte presença de apelos visuais que a revista 

traz.  

                                                 
15 Produzida e comercializada pela Editora Abril em parceria com a Fundação Victor Civita.  

16 VIEIRA, Martha. Construtivismo: a prática de uma metáfora – forma e conteúdo do construtivismo em 

Nova Escola. Belo Horizonte: FaE/UFMG, 1995. (Dissertação de Mestrado) 

17 FRADE, Isabel C. A. S. Imprensa Pedagógica: um estudo de três revistas mineiras destinadas a 

professores. Belo Horizonte: FaE/UFMG, 2000. (Tese de Doutorado) 
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As revistas de divulgação da área de Educação são, em geral, dirigidas diretamente para 

professores e, segundo Frade, algumas delas têm presença constante nos meios 

educacionais, havendo uma demanda de assinaturas individuais e institucionais, 

revelando condições que “promovem um reconhecimento do suporte específico pelos 

professores e um conjunto de expectativas e rotinas de leitura, alimentadas pela inserção 

desse tipo de impresso no cotidiano” (p. 31). Esse tipo de revista traz em seu conteúdo 

entrevistas, reportagens, dicas, verbetes, projetos pedagógicos, experiências bem-

sucedidas de outros professores, metodologias de ensino etc. O léxico específico 

utilizado nos textos científicos fica de lado, dando espaço para formas mais leves de 

linguagem e estratégias mais atraentes de exposição de conteúdos.  

Mas, apesar de aparentar um “casamento perfeito”, metáfora utilizada por Frade (2000) 

e Oliveira (2005), os campos do Jornalismo e da Educação ainda não mantêm entre si 

um diálogo capaz de melhor estruturar a produção da divulgação científica no campo 

educacional. Para Frade, o distanciamento ocorre mais pela interferência dos modos 

diferentes de produção da informação e das representações sociais dos dois campos.  

Nessa temática Perez afirma que  

 

(...) raramente o jornalista que se dedica à divulgação científica tem uma percepção 

direta sobre os temas a respeito dos quais escreve. Em geral, tais temas chegam ao 

jornalista como discursos previamente decodificados e interpretados por outros: 

agências de notícias internacionais, autores de revistas e trabalhos científicos, e 

declarações diretas ou indiretas de investigadores (PEREZ, 2001. In: OLIVEIRA, 2005, 

p. 30). 

O fato de o jornalista escrever sobre as outras áreas de conhecimento por meio de outras 

produções textuais, que foram previamente analisadas, trabalhadas e interpretadas, cria 

uma visão de jornalismo passivo, que é mera reprodução ou representação de 

informações vindas de discursos prévios (como o científico, por exemplo). Isso gera 

uma expectativa e uma credibilidade da sociedade comum que passa a funcionar como 

meramente receptora dessas informações. O autor afirma que, primeiramente, é 
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essencial que o jornalista avalie a qualidade do texto que toma como fonte, cabe a ele 

“compreender, interpretar, selecionar e processar a informação previamente” 

(OLIVEIRA, 2005, p. 30), de modo a transmitir da melhor forma e de maneira ética os 

saberes que não são da sua área de domínio do conhecimento. Esse modo de 

aproximação tem como pressuposto que é necessário para “resgatar as boas experiências 

de ensino e aprendizagem focadas no processo, que esteja junto o pedagogo, para que 

ocorra a interface difícil, mas necessária” (FRADE, 2000, p. 92). Ou seja, a imprensa 

comum precisa aproximar-se da Pedagogia para realizar, de maneira séria e 

comprometida, esse tipo de divulgação.  

 

 2.3 – O PERIÓDICO CIENTÍFICO-PEDAGÓGICO 

 

Durante um significativo tempo de desenvolvimento desta pesquisa, preocupei-me com 

a melhor terminologia para o terceiro tipo de periódico com que iria lidar, de modo a 

não causar qualquer confusão, tanto no momento de produção do texto, quanto ao leitor 

da dissertação. E, foi relendo a Tese de Frade (2000), que encontrei em um trecho da 

entrevista que Graça Paulino, então Editora da revista Presença Pedagógica (objeto de 

análise na referida Tese), o termo científico-pedagógico: 

 

Tentamos evitar o artigo acadêmico demais, tanto que eu digo que o perfil da Educação 

em Revista é diferente do perfil da Presença Pedagógica, eu acho assim, entre a 

Educação em Revista, vamos pegar três tipos: entre a Educação em Revista e a AMAE 

Educando, em Belo Horizonte, existe a Presença Pedagógica, ela está com um pé na 

Educação em Revista e um pé na AMAE Educando, fazendo uma espécie de 

intermediação entre a revista acadêmica e a revista de divulgação, então digamos que 

ela é científico-pedagógica, ela é, simultaneamente, uma revista de divulgação científica 

e de produção científica (Graça Paulino apud FRADE, 2000, p. 82, grifo meu) 
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A autora da fala utiliza-se do termo científico-pedagógico para designar um gênero 

discursivo híbrido, que está entre o científico e o de divulgação sem pertencer 

essencialmente a um ou a outro. O termo pedagógico utilizado por Frade (2000) para 

tratar de um discurso que “utiliza-se de mecanismos de apropriação, recolocação, 

refocalização, lançando mão de outros discursos para constituir sua própria ordem e 

seus próprios ordenamentos” (2000, p. 115).  

O científico-pedagógico refere-se, portanto, a um gênero intermediário, o qual, ao 

mesmo tempo em que conserva elementos do científico, transpõe essa linguagem 

carregada de jargões e léxico específicos aos cientistas. Esse gênero intermediário 

consegue romper com o intransponível do texto acadêmico, da linguagem da ciência, 

sem banalizar ou buscar simplificações excessivas para os saberes acadêmicos. É um 

tipo de texto que conserva uma estrutura bem semelhante à do artigo científico porque 

tem introdução, intertítulos, citações, notas, referências a outros autores, considerações 

finais e referências bibliográficas. A diferença em relação ao científico está no 

desenvolvimento de uma linguagem mais acessível, o público-alvo (Leitor-Modelo) é o 

professor educador, o professor que está nas escolas, que nem sempre está dentro da 

academia ou – de acordo com a realidade brasileira – sequer passou por ela.  

O periódico científico-pedagógico não se inscreve no universo do que aqui delimitamos 

como periódico de divulgação, por tratar-se de um texto mais elaborado 

gramaticalmente, fundamentado teoricamente e trabalhado na perspectiva do enunciado, 

do que aquele produzido para o público em geral. Aqui é a ciência da Educação escrita 

de forma a atingir o profissional que nela atua não como mero receptor e reprodutor do 

texto, mas como um agente da Educação, capaz de refletir, produzir e transformar.  

Embora o discurso deste periódico e sua classificação como científico-pedagógico tenha 

sido feita pela editora que o produz e agrega valores simbólicos em função dos modelos 

dos outros periódicos contemporâneos, tendemos a concordar que o periódico Presença 

Pedagógica se enquadra nesse tipo. Reporto a seguir a mais um trecho da entrevista, 

mencionada anteriormente, para contribuir na elucidação do termo aqui apropriado:  
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“Presença Pedagógica acredita no leitor como produtor de conhecimento, então é aquele 

leitor que vai pensar junto com os autores, que vai despertar para esse tipo de 

pensamento que é um pensamentos de ação de transformação, de fazer diferente, mas 

não com tudo pronto... são propostas novas, não do novo pelo culto do novo, muitas 

vezes esse novo corresponde a uma recuperação diferente das tradições esquecidas. 

Acho que a base da linha editorial, do sentido editorial da Presença – ela é válida para 

pensar junto com o autor – é levar o leitor a ser um produtor desse conhecimento 

pedagógico, esse conhecimento escolar, desse conhecimento científico, não separando o 

pedagógico do científico, mas trabalhando na intersecção, que é uma intersecção muito 

rica de possibilidades. Não é pesquisa, não é extensão, não é uma coisa apenas, mas é 

uma interseção muito rica de possibilidades” (Idem, p. 81-82). 

 

Portanto, a principal característica do periódico científico-pedagógico é sua proposta de 

provocação de reflexão no leitor. Tal aspecto não é o fim primeiro do periódico de 

divulgação, que traz informações rápidas, em forma de “pílulas” de conhecimento, que 

o leitor passa a carregar consigo e reproduzir no seu discurso sem desenvolver essa 

capacidade de reflexão que leva à mudança, à transformação da prática pedagógica e à 

consequente mudança na realidade escolar e dos sujeitos envolvidos.  

Esse tipo textual de divulgação da ciência no periódico científico-pedagógico não deixa 

de ser uma forma de socializar pesquisas em andamento e resultados de pesquisas já 

concluídas. É constitutivo de um gênero discursivo específico que, diferentemente da 

concepção de gênero de divulgação adotada nesta pesquisa, é fruto de um trabalho não 

de reformulação, mas de formulação discursiva que tem como Leitor-Modelo o 

educador escolar. Esse discurso tem particularidades textuais e discursivas que o 

constituem como um outro gênero, o qual demanda capacidades de produção e 

constituição que exigem que o seu autor opere de forma responsiva estruturas léxicas e 

gramaticais que fazem do seu texto mais que um informativo e vão além da 

decodificação do científico. O texto científico-pedagógico traz o conteúdo da ciência 

atrelado ao cotidiano escolar, atribui significado e pragmatismo aos conhecimentos que 

são trabalhados na academia: é o conhecimento científico contextualizado.  
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Mas cabe aqui perguntar: quem então é o autor desse texto: o jornalista ou o 

pesquisador? A realização desse discurso, da forma como aqui foi caracterizado, 

depende de que o autor tenha pleno conhecimento da área e consiga vestir-se ora de 

pesquisador, ora de educador de forma a conseguir tecer a teia do conhecimento 

adquirido com o conhecimento envolvido (este último ligado à práxis), em uma 

operação que não é simples de ser regulada. Oliveira (2005) trata de operação 

semelhante: 

 

Um cientista, por exemplo, pode ser convidado a escrever um artigo de divulgação 

sobre sua investigação, para o que teria que utilizar uma série de procedimentos 

retórico-discursivos não recorrentes no tipo de redação em que é especialista, o artigo 

acadêmico. Supondo que este especialista tenha êxito, os membros da comunidade 

acadêmica que leiam seu artigo no jornal podem considerá-lo uma caricatura 

reducionista do que realmente representa a pesquisa. Por outro lado, se este especialista 

falha em adequar sua linguagem ao novo público que deseja alcançar, corre o risco de 

não ser compreendido e ser acusado de utilizar uma linguagem hermética e excludente. 

Um jornalista também pode se acusado, por sua fonte acadêmica, de reducionismo ou, 

pelo grande público, de fracassar na tentativa de socializar o saber científico entre 

aqueles a quem historicamente foi negada a participação nos processos de produção e 

socialização do saber (OLIVEIRA, 2005, p. 26). 

 

A autora nos mostra que a operação de divulgação da ciência por uma linguagem que 

seja diferente da acadêmica pode suscitar no pesquisador situações emblemáticas que 

vão além da didatização do conhecimento: o não reconhecimento pelos pares (e 

instituições acadêmicas e financiadoras das pesquisas); a crítica severa dos pares; a não 

compreensão do texto e consequente crítica do público-alvo. Os dois primeiros 

aspectos, já vêm sendo motivo de discussão nas pesquisas da área: o pesquisador-autor, 

mesmo que não seja por vontade própria, escreve artigos por necessidade quase que de 

sobrevivência no campo da ciência: para reconhecimento das suas pesquisas, adquirir 

prestígio e confiabilidade, para ser conhecido entre os pares. Produção escrita que não 

tenha o formato acadêmico/ científico não é valorizada pela comunidade científica. As 
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exigências das instituições que mantêm vínculo e os órgãos que financiam suas 

pesquisas exigem um mínimo de publicações especificamente descritas que excluem 

qualquer tipo de publicação que não seja a científica em veículos já avaliados e 

legitimados por autoridades e especialistas na área. No próximo capítulo, tratarei de 

quais são e como funcionam essas regras na Pós-Graduação no Brasil.  

Soares (2003) afirma que os autores-pesquisadores, “por imperativo ou requisito 

acadêmico e profissional” escrevem em geral para aqueles que pertencem ao mesmo 

mundo acadêmico e profissional, para seus pares. Porém, alerta que “O pesquisador, o 

estudioso da área de Educação, tem como tema questões socialmente importantes, 

problemas que não são apenas para serem pesquisados, estudados, mas também para 

serem resolvidos” (p. 76), o que não só permite, mas revela a necessidade, a importância 

de se produzir conhecimento acessível aos educadores escolares que modifiquem e 

transformem a realidade. E é essa demanda que torna útil e necessária a divulgação das 

pesquisas em um formato que vá além do papel do discurso da divulgação, que 

contribua para a alteração da realidade escolar e a consequente alteração da realidade 

social.  

Da mesma forma que o autor pesquisador precisará se esforçar por produzir esse outro 

discurso, que é permeado pelo acadêmico, mas que não responde somente a ele, o 

jornalista, que faz do seu ofício um exercício constante de atualização e aprimoração do 

saber, se tornará apto a lidar com esse discurso científico-pedagógico. O que precisa 

ficar claro é que, tanto o cientista tomado pelo habitus acadêmico, quanto o jornalista 

habituado à produção de textos informativos para o público em geral, podem ser 

surpreendidos com alguma dificuldade na produção desse outro tipo de texto. O que se 

observa, em periódicos desse tipo (como exemplo temos Presença Pedagógica, Pátio, 

Educação), é que existem profissionais dos dois universos empenhados com a produção 

do acessível ao educador escolar e que pode servir como diferencial para a mudança de 

práticas pedagógicas já ultrapassadas que, mesmo após estudos aprofundados de novas 

práticas e novas propostas de ensino, ainda resistem ao tempo e podem ser vistas no 

cotidiano da escola.  
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CAPÍTULO 3 – SOBRE A PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA DOS 

PROFESSORES DA PÓS-GRADUAÇÃO DA FaE/UFMG 

 

Neste capítulo farei a análise da produção dos professores da Pós-Graduação da 

Faculdade de Educação da UFMG, tendo como foco a produção para periódicos da área, 

registrada na Plataforma Lattes. 

 

3.1 – A FaE/UFMG E SEU PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO – 

BREVE HISTÓRICO 

 

A decisão por tomar a produção dos professores da Pós-Graduação da FaE como corpus 

desta pesquisa se deu tanto pela viabilidade de pesquisa quanto pelo prestígio e 

reconhecimento da seriedade e legitimidade do Programa e da Universidade por 

instâncias e órgãos avaliadores da Educação nacional e internacional.  

A Faculdade de Educação da UFMG foi criada em fevereiro de 1968, resultado do 

desdobramento do Departamento de Pedagogia e Didática da Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras da mesma Universidade. Era a época do governo militar no Brasil, e a 

criação dos mestrados do Brasil ocorre com a reforma do ensino superior. Dois anos 

depois, em março de 1970, a professora Alaíde Lisboa foi designada para estruturar o 

curso de Pós-Graduação desta Faculdade. O curso, denominado “Pós-Graduação em 

Educação – Didática”, teve suas atividades iniciadas com o Mestrado em 1971 e os 

professores, quase todos de fora da UFMG, tinham a incumbência de criar um novo 

espaço acadêmico que fosse o alicerce da pesquisa em educação na universidade 

brasileira. A formação inicial era desarticulada, acabou não funcionando bem e foi 

reprovada pelo CNE - Conselho Nacional de Educação. 
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Na época a professora Magda Soares foi convidada a assumir a organização do 

Programa e a montar um curso de Mestrado que atendesse às normas e resoluções do 

CNE, e que, obviamente, fosse aprovado por ele.  

   

O que aconteceu foi que esses cursos foram criados enfrentando enormes dificuldades: 

não se sabia ainda exatamente o que eram os cursos em nível de pós-graduação, como 

deveriam ser estruturados. E, sobretudo, não havia corpo docente suficiente na 

instituição” (SOARES In: Perfil institucional: FaE/UFMG, 2003, p. 8) 

 

Em meados dos anos de 1970, o Programa começou a adquirir um novo formato, foi se 

integrando ao programa um corpo estável de professores e novas áreas de concentração 

foram criadas. Mas, foi em 1978, quando foi feita uma avaliação interna, que o 

programa deu um salto: docentes e discentes se organizaram, optaram por romper com 

essas áreas de concentração e criaram uma nova metodologia de trabalho. A partir de 

então, novas linhas e grupos de pesquisa se constituíram visando a atender às demandas 

do campo da Educação e à nova complexidade teórico-metodológica que surgia. 

O Doutorado foi criado anos mais tarde, em 1991, quando o Programa já demandava 

ampliação. Consolidou-se, então, a contribuição da Faculdade de Educação como 

instituição de reflexão e investigação dos fenômenos educativos. 

Atualmente, os cursos de Pós-Graduação na FaE são oferecidos em níveis de 

Especialização (lato sensu), Mestrado e Doutorado (ambos stricto sensu). A Faculdade 

ganhou reconhecimento e visibilidade no meio acadêmico, tornando-se lugar de 

produção e irradiação de novas abordagens teóricas e metodológicas no campo 

educacional, passando a ser referência no Estado e em todo o País. 

   

As atividades acadêmicas desenvolvidas pela unidade refletem a expansão da demanda 

social do ensino, pesquisa e extensão e são decorrentes da intensificação dos 
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movimentos sociais pela redefinição e ampliação das concepções de educação e ensino 

nas últimas décadas. Nesse contexto, a FaE tem participado ativamente da construção 

das propostas educacionais do Município de Belo Horizonte, da Secretaria de Estado da 

Educação e do MEC, com a presença freqüente de seus docentes em comissões de 

trabalho e na própria administração dos órgãos públicos (idem, p. 10). 

 

A ampla atuação e a dinâmica de trabalho e das pesquisas têm colocado a FaE em lugar 

de destaque no cenário científico nacional e internacional. A Faculdade tem assumido 

projetos de pesquisa e extensão de abrangência educacional e social. Os projetos 

envolvem várias instâncias educativas, atingindo um público numeroso de profissionais 

das escolas de Educação Básica de diferentes redes de ensino, além de serem solicitados 

por órgãos públicos com objetivo de desenvolverem pesquisas de avaliação, cursos de 

formação e assessorias. De acordo com o Perfil Institucional (2003), “A Faculdade de 

Educação da UFMG tem a missão, essencialmente, educativa de formação crítica dos 

profissionais da educação, missão que, conseqüentemente, lhe exige qualidade nos 

cursos de graduação e pós-graduação oferecidos” (p. 11). 

O Programa de Pós-Graduação em Educação da UFMG: Conhecimento e Inclusão 

social tem como finalidade “contribuir para o desenvolvimento da educação brasileira, 

através do aprofundamento de estudos, da realização de pesquisas e da produção de 

teorias que concorram para o avanço do saber e do fazer educativos” (idem, p. 15). É 

reconhecido por promover reflexões críticas e sistemáticas sobre as diversas práticas 

educativas presentes no contexto social brasileiro, buscando compreender melhor os 

aspectos definidores dessas práticas por meio da observação, estudo e análise das suas 

dimensões históricas, sociais, psicológicas, políticas, culturais e econômicas. No ano da 

elaboração dessa dissertação o Programa possui nove linhas de pesquisa: 1. Educação e 

linguagem; 2. Educação e matemática; 3. Educação e ciências; 4. Educação escolar: 

instituições, sujeitos e currículos; 5. Educação, cultura, movimentos sociais e ações 

coletivas; 6. Política, trabalho e formação humana; 7. História da educação; 8. Políticas 

públicas e educação: concepção, implementação e avaliação; e 9. Psicologia, psicanálise 

e educação.   
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Pelo exposto, encontro, no Programa de Pós-Graduação da FaE, subsídios que a torna 

digna do prestígio que tem dentro do metier acadêmico. Julgo, então, procedente a 

análise da política de ingresso e permanência dos professores no programa e da 

produção bibliográfica dos seus professores pesquisadores. Esta análise me levará a 

refletir de modo consistente acerca de fatores que influenciam na produção para 

periódicos ou são por ela influenciados.  

 

3.1.1 – A POLÍTICA DA CAPES DE AVALIAÇÃO DOS 

PROGRAMAS NACIONAIS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

A CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – é o órgão 

do MEC que regulamenta, fiscaliza e avalia a Pós-Graduação no Brasil. Foi responsável 

em 1976 pela implantação do Sistema de Avaliação da Pós-Graduação, e, a partir de 

então, vem exercendo o papel fundamental de analisar e preservar a qualidade dos 

programas e contribuir para o desenvolvimento dos pesquisadores e da pesquisa 

científica e tecnológica no País. 

São selecionados consultores de instituições universitárias federais das diversas regiões 

do Brasil, formam-se comissões que respondem pela Avaliação dos Programas de Pós-

Graduação e pela Avaliação das Propostas de Cursos Novos de Pós-Graduação. A 

primeira consiste na realização do Acompanhamento Anual e da Avaliação Trienal 

acerca do desempenho dos programas e cursos que integram o SNPG – Sistema 

Nacional de Pós-Graduação. São atribuídas notas de 1 a 7 para os resultados desse 

processo, que fundamentam a deliberação do CNE/MEC – Conselho Nacional de 

Educação do Ministério da Educação – sobre os programas que terão a renovação do 

reconhecimento que vigora no triênio seguinte. 

O sistema de avaliação da CAPES visa a cumprir com os seguintes objetivos: 
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- Estabelecer o padrão de qualidade exigido dos cursos de Mestrado e Doutorado e 

identificar os cursos que atendem tal padrão; 

- fundamentar, nos termos da legislação em vigor, os pareceres do Conselho Nacional 

de Educação sobre autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento dos 

cursos de Mestrado e Doutorado brasileiros – exigência legal para que estes possam 

expedir diplomas com validade nacional reconhecida pelo Ministério da Educação, 

MEC; 

- impulsionar a evolução de todo o Sistema Nacional de Pós-Graduação, SNPG, e de 

cada programa em particular, antepondo-lhes metas e desafios que expressam os 

avanços da ciência e tecnologia na atualidade e o aumento da competência nacional 

nesse campo; 

- contribuir para o aprimoramento de cada programa de pós-graduação, assegurando-lhe 

o parecer criterioso de uma comissão de consultores sobre os pontos fracos e fortes de 

seu projeto e de seu desempenho e uma referência sobre o estágio de desenvolvimento 

em que se encontra; 

- contribuir para o aumento da eficiência dos programas no atendimento das 

necessidades nacionais e regionais de formação de recursos humanos de alto nível; 

- dotar o país de um eficiente banco de dados sobre a situação e evolução da pós-

graduação; 

- oferecer subsídios para a definição da política de desenvolvimento da pós-graduação e 

para a fundamentação de decisões sobre as ações de fomento dos órgãos 

governamentais na pesquisa e pós-graduação (CAPES, 2007). 

 

Os Mestrados e Doutorados são cursos que por excelência formam cientistas e 

pesquisadores, de modo que ter um órgão que regulamenta e avalia a estrutura dos 

programas e a qualidade do ensino, confere legitimidade aos cursos e às próprias 

universidades. O modelo de avaliação da CAPES colabora para o direcionamento das 

políticas públicas que beneficiam esse nível de ensino no País. 
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O modelo atual de avaliação foi introduzido nos anos de 1996-1997 e consolidou-se nos 

triênios seguintes. De acordo com Horta e Moraes (2005), a finalidade primeira que é 

esperada pela pós-graduação é a de ser o locus de produção de conhecimento e de 

formação de pesquisadores. Existe uma ênfase na avaliação dos produtos dessas 

pesquisas, a chamada “produção bibliográfica qualificada”, que aponta para a 

expectativa de ampla divulgação dos resultados de pesquisas concluídas e de dados de 

pesquisas em andamento. Essa ampla divulgação também é anseio dos órgãos 

financiadores da pesquisa, que corrobora com a avaliação dos programas e, de acordo 

com o resultado impresso nas notas atribuídas pela CAPES, direciona mais ou menos 

recursos financeiros para as pesquisas. 

Um dos itens avaliados nos programas que tem peso significativo na pontuação a ser 

atribuída é baseado na produção bibliográfica individual dos professores pesquisadores 

e na produção total do programa. Aos professores, são estabelecidas metas de 

publicação e, por aspectos diversos e até alheios a sua vontade, nem sempre é 

viabilizado o seu cumprimento.  

Um dos principais problemas enfrentados pelos professores pesquisadores está na 

morosidade de publicação nos periódicos científicos. Esse é reconhecidamente o 

principal veículo de divulgação das pesquisas em muitas áreas do conhecimento (inclui-

se a área da Educação), mas os pesquisadores chegam a esperar o retorno das editoras 

por um tempo muito maior que o esperado, dificultando o cumprimento das metas e 

prazos estabelecidos pelos programas. Podemos inferir que isso se deve ao grande 

número de artigos que as revistas recebem para serem avaliados para publicação, dos 

pesquisadores que têm que cumprir as metas impostas pelos programas (veremos no 

próximo item). Sobre o assunto, Horta e Moraes (2005) afirmam: 

 

(...) o quesito que realmente discrimina, no atual processo de avaliação da pós-

graduação, é a produção bibliográfica, e nessa, a qualidade dos veículos de divulgação. 

(...) Em outras palavras, esse parece ser o perverso círculo vicioso em que está entrando 

a pós-graduação brasileira: docentes de programas com alto conceito dedicam mais 
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tempo à produção científica, garantindo assim a manutenção desses conceitos e o 

financiamento por parte dos órgãos que consideram fundamental o conceito no 

momento da distribuição das verbas (p. 83). 

 

O problema levantado pelos autores nos leva a refletir acerca de outro, que não é 

contemplado e nem tem o mesmo peso que a produção bibliográfica: não deveria ser 

avaliado, para efeitos do indicador, o alcance social das pesquisas? Parece que há uma 

certa incoerência do investimento que a CAPES faz para avaliar os programas e o alto 

investimento dos órgãos financiadores quando se avalia a real situação da Educação 

Básica no Brasil.  

Soares (2003) quando organizou o livro Para quem pesquisamos, para quem 

escrevemos: o impasse dos intelectuais, já denunciava a força das instituições e órgãos 

de financiamento, organização e fomento à pesquisa na Pós-Graduação, interferindo 

diretamente na produção dos professores pesquisadores e nas suas escolhas de 

publicação. Três anos mais tarde, na entrevista concedida a Educação em Revista (v. 43, 

p. 211-216), a autora retoma a discussão:  

 

Por um lado, na academia, há a cobrança de uma produção científica para os pares, 

publicação no exterior etc.; por outro lado, pessoalmente, há a cobrança do 

compromisso social, até mais do que um compromisso, uma obrigação de fazer chegar o 

conhecimento produzido sobre educação, sobre ensino, lá onde deve chegar par alterar a 

realidade, e é mesmo um dever de socializar o conhecimento que somos pagos para 

produzir, pagos, no caso das universidades públicas, pelo dinheiro do cidadão (p. 215). 

 

A autora levanta um questionamento que pode ser a base de toda a discussão aqui 

implementada: as obrigações com as instituições às quais se vinculam e os órgãos 

financiadores das pesquisas obedecem a um modelo de pós-graduação estabelecido, 

ordenado e avaliado pela CAPES. Esta, visando uma maior aproximação da Pós-
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Graduação brasileira com as do exterior, segue um modelo que supervaloriza a 

produção acadêmica para publicação em periódicos científicos e deixa de lado – nem 

ouso aqui dizer em segundo plano – a produção de divulgação, como se ignorasse a 

existência do gênero científico-pedagógico, colocando esse tipo de produção em nível 

de igualdade com a divulgação em massa. 

Ora, se não se considera essa produção que tem todo um modus operandi anteriormente 

descrito e que é direcionada ao educador escolar, está-se não só ignorando o trabalho 

desse profissional, mas impedindo que este possa ser também um produtor de 

conhecimento e que ele reestruture a própria prática pedagógica e a consequente 

transformação do fazer educativo na escola. E o compromisso social dos educadores, 

onde fica? Será que o modelo de produção e divulgação das pesquisas que temos hoje 

leva em consideração os graves problemas da educação no País e que a falta de 

informação dos e para os professores pode significar a manutenção ou o agravamento 

desses problemas? É certo (ou justo) manter-se fechado no universo acadêmico tanto 

conhecimento adquirido, desenvolvido e legitimado, patrocinado pelo dinheiro público? 

A seguir, será feito um estudo das resoluções que regulamentam a Pós-Graduação da 

FaE/UFMG com o intuito de verificar e discutir sobre as exigências do Programa (que 

segue o padrão da CAPES) acerca da produção bibliográfica dos professores e o quanto 

influenciam nas decisões de produção desses professores. Mais adiante, serão retomadas 

e discutidas essas e outras questões. 

 

3.1.2 – UM BREVE ESTUDO DA REGULAMENTAÇÃO DE 

INGRESSO E PERMANÊNCIA DOS PROFESSORES NO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DA FaE/UFMG 

 

Por ter foco na análise da produção dos professores pesquisadores da Pós-Graduação da 

FaE/UFMG, faz-se necessária a compreensão do quadro a que estes estão submetidos 
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profissionalmente, por meio da análise, problematização e discussão das regras que 

regulamentam e regem o Programa. Por meio da Secretaria do Programa, tive acesso 

aos documentos dos últimos vinte anos18, que regulamentam o ingresso e a permanência 

dos professores. 

Em uma primeira análise das cinco resoluções19, pude observar que, exceto a n. 2/2006, 

todas as outras são compostas de oito artigos que mantiveram o motivo de seus 

conteúdos, modificando o teor de alguns parágrafos para se adequarem às mudanças 

propostas pelo órgão ao qual respondem e se submetem a avaliações: a CAPES. 

Interessa a esta pesquisa o estudo dos artigos das resoluções que fazem referência à 

produção bibliográfica dos professores de modo a elucidar as regras de produção 

estabelecidas pelo Programa, que alimentarão a crítica e análise dos dados coletados na 

plataforma Lattes.  

Reproduzirei aqui, na íntegra, o teor da primeira resolução porque julgo necessária a 

visão do todo para que possa compreender a problematização das partes. Das outras 

resoluções, reproduzirei, no corpo da pesquisa, apenas os aspectos relativos à produção 

bibliográfica, que estão explicitados no artigo 2º. e 3º. Observa-se a mudança das regras 

de produção ao longo dos anos, sendo necessária a análise das alterações de cada uma 

das resoluções para que se possa ter clareza de quais foram essas mudanças e como 

interferiram (e interferem) na produção que se apresentará.  

 

 

                                                 
18 Cinco resoluções me foram disponibilizadas pela secretaria do programa, a primeira (n. 02/1997) é de 

maio de 1997, e a última (n. 01/2008) de março de 2008. Pelo fato de não termos registros históricos da 

produção dos professores do Programa em período anterior a este, e, como a análise da produção 

bibliográfica se dará pela consulta dos registros na Plataforma Lattes (que mantém a produção dos 

últimos dez anos disponível para consultas), desmembrar as resoluções trará elementos que atenderão às 

necessidades da pesquisa fornecendo subsídios para a discussão acerca do cenário proposto.  

19 Resolução n. 02/97; 01/2002; 01/2004; 02/2006 e 01/2008. Cada uma vem da “conveniência de 

aperfeiçoar” a anterior, conforme mencionado nos próprios documentos. Todas as cinco resoluções foram 

reproduzidas no ANEXO I desta pesquisa. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

Resolução 02/97 

 

Regulamenta o ingresso e a permanência 

de   professores   no   Programa  de  Pós- 

Graduação em Educação da FaE/UFMG.  

 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFMG, no uso de suas atribuições, e 

considerando: 

a necessidade de disciplinar o ingresso e permanência de professores no Programa, 

a conveniência de aperfeiçoar a Resolução n. 03/96, de 20 de dezembro de 199620, 

 

RESOLVE: 

Art. 1º. O ingresso de professores no Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da 

UFMG poderá se efetivar em uma das linhas de pesquisa já existentes ou através de proposição de uma nova linha 

por no mínimo dois professores. 

Parágrafo Primeiro: No caso de ingresso em linha já existente, a proposta deverá ser apresentada pela 

linha de pesquisa, justificada com base em projeto de trabalho apresentado pelo professor e nos critérios 

relacionados no Artigo 2º. desta Resolução. 

Parágrafo Segundo: No caso de proposição de uma nova linha de pesquisa, os professores deverão 

apresentar projeto de trabalho e justificativa consubstanciada em comprovada experiência em pesquisa e 

em inserção na área da linha proposta, a serem avaliados por comissão designada pelo Colegiado de Pós-

Graduação para esse fim. 

  

                                                 
20 Segundo a Secretaria do Programa, esta resolução decide outros aspectos referentes ao funcionamento 

do Programa, que não dizem respeito à regulamentação do ingresso e permanência dos professores na 

Pós-Graduação. 
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Art. 2º. O professor candidato a ingressar no Programa de Pós-Graduação deverá comprovar: 

I- Título de Doutor. 

II- Produção acadêmica relacionada com a linha de pesquisa à qual está se candidatando, 

comprovada através de publicações em periódicos com corpo editorial, e/ou livros, 

e/ou artigos completos em Anais. 

III- Inserção na área acadêmica da linha de pesquisa à qual está se candidatando, 

comprovada através da apresentação de trabalhos em eventos de âmbito nacional e/ou 

internacional e de publicações. 

IV- Participação já desenvolvida em atividades docentes de Pós-Graduação e/ ou de 

atuação em disciplinas, em colaboração com professor do curso. 

 

Art. 3º. A permanência de professores no programa será avaliada a cada 2 anos. 

Parágrafo Primeiro: Para ter seu pedido de permanência aprovado pelo Colegiado de Pós-

Graduação, o professor deverá satisfazer, nos dois anos anteriores ao pedido, no mínimo, as 

seguintes condições: 

I- Ter publicado, sobre o tema de sua linha de pesquisa, pelo menos dois artigos em 

periódicos com corpo editorial, ou dois capítulos de livros ou um livro. 

II- Estar orientando (no caso dos dois primeiros pedidos de permanência) ou ter orientado 

(nos demais casos) pelo menos um aluno do Programa. 

III- Ter ministrado, individualmente ou em grupo, pelo menos uma disciplina do programa. 

IV- Ter demonstrado inserção na área acadêmica da linha de pesquisa à qual está 

vinculado, comprovada através do desenvolvimento de projetos de pesquisa e da 

apresentação de trabalhos em eventos de âmbito nacional ou internacional. 

Parágrafo Segundo: O professor, ao solicitar o recredenciamento, apresentará cópias dos dois 

últimos relatórios anuais de atividade da CPPD, a serem analisados pelo Colegiado de Pós-

Graduação segundo os critérios estabelecidos neste Artigo. 

 

Art. 4º. O Colegiado de Pós-Graduação solicitará à Câmara de Pós-Graduação da UFMG o 

desligamento dos professores que não tiverem seus pedidos de permanência aprovados. 

Parágrafo Primeiro: O professor desligado do Programa poderá continuar com as suas 

atividades de orientação até a conclusão das dissertações e/ ou teses sob sua orientação. 

Parágrafo Segundo: O professor desligado do Programa poderá solicitar novo ingresso após o 

prazo de dois anos, contados da data de desligamento. 

 

Art. 5º. A primeira avaliação dos professores que constituem o corpo docente do Programa na data de 

publicação desta Resolução será efetuada em março de 1999. 

Art. 6º. Os casos omissos serão decididos pelo Colegiado de Pós-Graduação. 

Art. 7º. Fica revogada a Resolução n. 02/96, de 20 de dezembro de 1996. 
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Art. 8º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Resolução aprovada pelo Colegiado do Programa em 19 de maio de 1997. 

 

A Resolução nos permite observar que os professores, para ingressarem e se manterem 

no Programa, têm que cumprir exigências relativas à produção bibliográfica, orientação 

de pesquisas de alunos do programa, ministrar disciplinas individualmente ou em grupo 

com outros professores, desenvolvimento de projetos de pesquisa e apresentação de 

trabalhos em eventos de âmbito nacional ou internacional que estejam inseridos em sua 

linha de pesquisa e os relatórios anuais de atividades. Um volume de tarefas bastante 

considerável, visto que a atividade intelectual demanda tempo de leitura e estudo, 

exigindo do pesquisador um tempo de dedicação também fora do ambiente da 

universidade. 

Sobre a produção bibliográfica, ponto que interessa a esta pesquisa, a Resolução n.  

02/1997 resolve, no artigo 2º. e 3º:  

 

Art. 2º. O professor candidato a ingressar no Programa de Pós-Graduação deverá 

comprovar: 

II- Produção acadêmica relacionada com a linha de pesquisa à qual está se 

candidatando, comprovada através de publicações em periódicos com corpo 

editorial, e/ou livros, e/ou artigos completos em Anais. 

III- Inserção na área acadêmica da linha de pesquisa à qual está se 

candidatando, comprovada através da apresentação de trabalhos em eventos de 

âmbito nacional e/ou internacional e de publicações. 

 

Art. 3º. A permanência de professores no programa será avaliada a cada 2 anos. 
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Parágrafo Primeiro: Para ter seu pedido de permanência aprovado pelo 

Colegiado de Pós-Graduação, o professor deverá satisfazer, nos dois anos 

anteriores ao pedido, no mínimo, as seguintes condições: 

I- Ter publicado, sobre o tema de sua linha de pesquisa, pelo menos dois 

artigos em periódicos com corpo editorial, ou dois capítulos de livros 

ou um livro. 

 

Na primeira resolução do Programa, tanto o professor que vai ingressar, quanto o 

professor que já faz parte do corpo docente, devem ter comprovada produção acadêmica 

relacionada à linha de pesquisa para a qual têm interesse ou da qual fazem parte. Para a 

produção para periódicos, é exigido apenas que estes tenham corpo editorial, que se 

trata de uma equipe de pesquisadores de prestígio na área que atesta o compromisso do 

periódico com a divulgação de pesquisas sérias e de qualidade reconhecida pelas 

instituições das quais os autores fazem parte. O corpo editorial atua como um corpo 

consultivo, que aprecia e faz a leitura crítica dos textos. Deve assumir posição de 

imparcialidade na análise do material que é recebido para publicação, respondendo pela 

qualidade da informação dos impressos. Os pesquisadores colocam seus nomes, 

reputação, influência, referência e compromisso com a verdade a serviço da divulgação 

das pesquisas acadêmicas.  

Frade (2000), quando analisa três revistas mineiras da área de Educação, trata da 

imparcialidade e tomada de posição da seguinte forma: 

 

Nas revistas de Educação, mesmo que apareça implícito o compromisso com a verdade, 

é esperada uma tomada de posição e, até quando é ressaltado que a revista não se 

responsabiliza pelas posições dos autores, de forma geral, transparece, numa visão 

articulada dos vários textos que compõem o discurso das revistas, posições que se filiam 

mais claramente a determinadas tendências pedagógicas. Além disso, pode-se dizer que 

fazer alguma coisa na sala de aula, na escola, na política educacional (assim como em 

outros campos de ação), supõe, quase de forma intrínseca, a tomada de posições, que 

não são neutras. Demonstrar imparcialidade, então, não é o principal problema da 

produção de revistas periódicas (FRADE, 2000, p. 102). 
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Portanto, ter um corpo editorial representa que o periódico quer assumir uma posição de 

imparcialidade e idoneidade, de forma a inspirar a confiança e ter a adesão de outros 

pesquisadores. Nessa primeira posição, a existência do corpo editorial nos periódicos 

era suficiente para corroborar a qualidade da publicação. 

O artigo terceiro traz outros aspectos que chamam a atenção: quanto à avaliação da 

permanência dos professores, fica resolvido que ela deve ocorrer a cada dois anos, 

quando o professor pesquisador precisa comprovar a publicação mínima de “pelo menos 

dois artigos em periódicos com corpo editorial, ou dois capítulos de livros ou um livro”. 

Isso significa, em termos de periódico, produzir em média um artigo por ano para 

periódicos cuja condição para serem aceitos era a existência do corpo editorial. Não há 

qualquer intenção explícita de que esses periódicos devem ser classificados e 

reconhecidos como científicos: tal fato me permite inferir que os professores têm mais 

liberdade para escolher o que, como e em qual periódico publicar, dando a entender que 

o professor que tivesse maior facilidade de discurso e de publicação para professores 

educadores, escolhesse o periódico mais adequado para atingir esse público com a 

divulgação das suas pesquisas. Assim seria mais fácil o leitor assumir o compromisso 

social de divulgação das suas pesquisas, caso fosse do seu interesse.  

A resolução 01/2002, que modifica a resolução 02/97, traz sobre a produção 

bibliográfica: 

 

Art. 2º. O professor candidato a ingressar no Programa de Pós-Graduação deverá 

comprovar: 

II- Inserção na área de produção acadêmica relacionada com a linha de 

pesquisa à qual está se candidatando, comprovada através de pelo 

menos quatro publicações, nos últimos dois anos. São consideradas 

publicações, para efeitos desse inciso, artigos em periódicos com 

corpo editorial, capítulos e/ou livros, e/ou artigos completos em 

Anais. 
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Parágrafo Único: É desejável que o candidato demonstre iniciativas visando à 

sua inserção internacional em sua respectiva área de pesquisa, comprovada por 

meio de pelo menos um dos seguintes itens: 

a) participação em congressos internacionais; 

b) Publicação em periódicos estrangeiros ou em anais de congressos 

internacionais; 

c) Acordo de cooperação com universidades estrangeiras. 

Art. 3º. A permanência dos professores será avaliada a cada 2 anos. 

Parágrafo Primeiro: Para ter seu pedido de permanência aprovado pelo 

Colegiado de Pós-Graduação, o professor deverá satisfazer, nos dois anos 

anteriores ao pedido, no mínimo as seguintes condições: 

I- Ter pelo menos quatro publicações, contadas exclusivamente dentre 

aquelas assinaladas no item II, art. 2º. Desta resolução, sobre o tema 

de sua linha de pesquisa; 

VII- Ter demonstrado iniciativas de inserção internacional, seja por meio de 

publicações em veículos internacionais, seja por meio do estabelecimento de 

convênio com instituições estrangeiras. 

 

Nesta resolução existe uma mudança significativa nos dois artigos que tratam da 

produção bibliográfica dos professores, apontando para uma atenção maior do Programa 

para as publicações e trazendo mudanças significativas nas regras de produção.  

No inciso segundo, onde se lia21 “comprovada através de publicações em periódicos 

com corpo editorial, e/ou livros, e/ou artigos completos em Anais”, agora se lê: 

“comprovada através de pelo menos quatro publicações, nos últimos dois anos. São 

consideradas publicações, para efeitos desse inciso, artigos em periódicos com corpo 

editorial, capítulos e/ou livros, e/ou artigos completos em Anais”. As especificações 

quanto aos tipos de publicações considerados pelo Programa continuam as mesmas, a 

                                                 
21 Na resolução 02/97. 
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mudança está na delimitação da quantidade mínima da produção do professor candidato 

a ingressar no programa: “pelo menos quatro publicações nos últimos dois anos”, o que 

significa em média, duas publicações por ano em livros, anais e/ou periódicos com 

corpo editorial. Do professor candidato, é avaliado, através da sua produção, o 

compromisso com a divulgação deste saber adquirido e, de certa forma, se o tem 

produzido ou se está comprometido com a divulgação do conhecimento adquirido por 

meio do estudo e da pesquisa.  

Outra mudança que pode ser observada na resolução 01/2002, é a inclusão do Parágrafo 

Único no Artigo 2º:  

 

É desejável que o candidato demonstre iniciativas visando à sua inserção internacional 

em sua respectiva área de pesquisa, comprovada por meio de pelo menos um dos 

seguintes itens: (...) b) Publicação em periódicos estrangeiros ou em anais de congressos 

internacionais.  

 

A inserção desse parágrafo revela qual perfil de professor que o programa tem interesse 

que faça parte do seu corpo docente: o profissional que já tenha alguma vivência ou 

produção comprovada em congressos, eventos, acordos de cooperação ou publicações 

em periódicos ou Anais estrangeiros. Isso aponta não só para uma mudança significativa 

na produção dos professores, mas também para uma preocupação com a expansão dos 

estudos e das pesquisas em andamento ou concluídas para outros pesquisadores do 

mundo.  

Considero essa expansão positiva não só para o campo educacional, mas também para 

que outros pesquisadores conheçam o que é produzido aqui no Brasil, como são 

investidos os recursos para desenvolvimento de estudos científicos, e também a aspecto 

político de atrair novos investidores para as pesquisas e o desenvolvimento científico no 

país. Vale lembrar que as mudanças nas resoluções do Programa de Pós-Graduação da 
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FaE seguem as orientações e o modelo proposto pelo órgão fiscalizador e 

regulamentador, a CAPES. 

A mudança também é válida para aqueles que já são professores do programa, como 

pode ser observado no Artigo 3º. inciso I: “Ter pelo menos quatro publicações, contadas 

exclusivamente dentre aquelas assinaladas no item II, art. 2º. Desta resolução, sobre o 

tema de sua linha de pesquisa”. Isso revela que o professor do programa precisa estar 

atento à sua produção e ao prazo que tem para comprová-la. Antes a exigência era só 

pela publicação, agora, passa a existir um número mínimo de publicações: pelo menos 

quatro publicações a cada dois anos. Do professor, exige-se mais dedicação a essas 

produções e, um conhecimento maior das publicações da área para conseguir de fato e, 

em tempo hábil, ter publicada sua produção escrita, essencial para se manter no 

Programa.  

O inciso VII trata do novo tipo de publicação que é valorizado e de interesse do 

programa: “Ter demonstrado iniciativas de inserção internacional, seja por meio de 

publicações em veículos internacionais, seja por meio do estabelecimento de convênio 

com instituições estrangeiras”. Da mesma forma que essa inserção no exterior é cobrada 

do professor que tem interesse por entrar no Programa, observamos que existe interesse 

pela expansão das publicações e pela divulgação do conhecimento que é produzido 

dentro da universidade.  

Observamos, então, que passou a existir uma obrigação com o aumento das pesquisas 

para o exterior, mas a única exigência relativa aos periódicos em que o Programa aceita 

a publicação é a existência de um corpo editorial, que nem é mencionada quando se 

trata da produção no exterior. 

A terceira resolução, n. 01/2004, modifica a resolução anterior, com alterações nos 

artigos 2º. e 3º., conforme trechos a  seguir: 
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Art. 2º. O professor candidato a ingressar no Programa de Pós-Graduação deverá 

comprovar: 

II- Inserção na área e produção acadêmica relacionada com a linha de 

pesquisa à qual está se candidatando, comprovada por meio de, pelo 

menos quatro publicações nos últimos dois anos, sendo pelo menos 

uma de nível A. São consideradas publicações, para efeitos desse 

inciso, artigos em periódicos com corpo editorial, capítulos e/ou 

livros, e/ou artigos completos em Anais. São consideradas 

publicações de nível A, para efeitos desse inciso: artigo que relate 

pesquisa original, contribuição teórica original, inovação tecnológica, 

ou preposição metodológica original, publicado em periódico 

brasileiro ou estrangeiro, qualificado como Internacional A ou como 

Nacional A no Qualis/CAPES; livro e capítulo de livro que relate 

pesquisa original, contribuição teórica original, inovação tecnológica, 

ou proposição metodológica original, publicado por editora de 

circulação nacional ou internacional. 

Parágrafo Único: É desejável que o candidato demonstre iniciativas visando à 

sua inserção internacional em sua respectiva área de pesquisa, comprovada por 

meio de pelo menos um dos seguintes itens: 

a) participação em congressos internacionais; 

b) publicação em periódicos estrangeiros ou em anais de congressos 

internacionais; 

c) participação em acordo de cooperação com universidades 

estrangeiras. 

Art. 3º. A permanência de professores no Programa será avaliada a cada 2 anos. 

Parágrafo Primeiro: Para ter sua permanência aprovada pelo Colegiado de 

Pós-Graduação, o professor deverá satisfazer, nos dois anos anteriores à 

avaliação, no mínimo as seguintes condições: 

I- Ter pelo menos quatro publicações, contadas exclusivamente dentre 

aquelas assinaladas no inciso II, art. 2º. desta resolução, sobre o tema 

de sua linha de pesquisa, sendo pelo menos uma de nível A. 
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Nessa Resolução, podemos observar uma mudança importante a qual ocorre no âmbito 

da produção bibliográfica que configura um tipo de produção de interesse do Programa 

e que passa a ser valorizado dentro da academia:  

 

(...) pelo menos quatro publicações nos últimos dois anos, sendo pelo menos uma de 

nível A. (...) São consideradas publicações de nível A, para efeitos desse inciso: artigo 

que relate pesquisa original, contribuição teórica original, inovação tecnológica, ou 

preposição metodológica original, publicado em periódico brasileiro ou estrangeiro, 

qualificado como Internacional A ou como Nacional A no Qualis/CAPES. 

 

A classificação nível A, conforme exposto no trecho da Resolução 01/2004, também é 

válida para publicação em livros e anais. Tal classificação é dada pelo Qualis, que passa 

a ser norteador de publicações de qualidade científica reconhecida, produzidas 

essencialmente por pesquisadores. 

A CAPES e o Programa passam, então, a utilizar a classificação do Qualis como peso 

para fundamentar o processo de avaliação tanto das publicações dos professores 

pesquisadores quanto do Sistema Nacional de Pós-Graduação. Para classificar cada 

periódico investigado desde 2001, foram adotados os seguintes critérios: 

 

a) periódicos Internacional A: indexação internacional, diversidade institucional e 

geográfica internacional da autoria, do corpo editorial e do corpo de pareceristas, 

circulação internacional com assinaturas e permutas; atendimento às exigências de 

normas e padronização. 

b) periódicos Internacional B: indexação internacional, diversidade institucional e 

geográfica internacional da autoria e do corpo editorial, circulação internacional 

com assinaturas e permutas; atendimento às normas de padronização. 

c) periódicos Internacional C: indexação internacional, diversidade institucional e 

geográfica internacional da autoria e do corpo editorial restrita, circulação restrita 

internacional com assinaturas e permutas; atendimento às exigências de normas e 

padronização. 
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d) periódicos Nacional A: indexação nacional, diversidade institucional e geográfica 

nacional da autoria, do corpo editorial e do corpo de pareceristas, com assinaturas e 

permutas; atendimento às exigências de normas e padronização. 

e) periódicos Nacional B: indexação nacional, diversidade institucional e geográfica 

nacional da autoria e do corpo editorial, com assinaturas e permutas, atendimento às 

exigências de normas e padronização. 

f) periódicos Nacional C: os demais periódicos com circulação nacional por meio de 

assinaturas e permutas: atendimento às exigências de normas e padronização. 

g) periódicos Local A: circulação restrita, indexação nacional, diversidade 

institucional da autoria, do corpo editorial e do corpo de pareceristas, com 

assinaturas e permutas; atendimento às exigências de normas e padronização. 

h) periódicos Local B: circulação restrita, indexação nacional, diversidade 

institucional de autoria e do corpo editorial, com assinaturas e permutas; 

atendimento às exigências de normas e padronização. 

i) periódicos Local C: os demais periódicos com circulação restrita por meio de 

assinaturas e permutas, atendimento às exigências de normas e padronização. 

São considerados “impróprios” todos os periódicos que não atendem às exigências 

acima especificadas. Incluídos nesse grupo encontram-se títulos que não se referem a 

periódicos (atas, anais, jornais, revistas de divulgação etc.), assim como periódicos que 

não possuem corpo editorial, que não apresentam diversidade institucional da autoria 

e/ou não atendem a exigências de normas e padronização. (WebQualis:  

www.capes.gov.br/avaliacao/qualis consultado em 23/05/2008). 

 

O que podemos observar é que existem critérios para a avaliação e classificação de 

periódicos, mas boa parte da classificação se deve ao bom senso dos avaliadores/ 

pareceristas da CAPES, responsáveis pela avaliação. Observamos a falta de clareza de 

aspectos que diferem periódicos classificados como A ou B em todas as categorias de 

análise. No sítio eletrônico WebQalis, encontrei a seguinte descrição referente a 

“Periódicos de Nível A”, definida pela Grande Área de Humanas: “periódicos que 

contenham artigos que veiculem pesquisa original, contribuição teórica original, 

inovação tecnológica, ou proposição metodológica original, publicação periódica 

brasileira ou estrangeira”, que coloca em evidência o aspecto originalidade das 

pesquisas divulgada nos artigos. O que parece não ficar claro é como essa originalidade 

é avaliada, quais aspectos são levados em consideração para que se tome a decisão dos 

http://www.capes.gov.br/avaliação/qualis
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periódicos que são classificados como A ou B pelo Qualis. Mas não cabe nessa pesquisa 

discutir os critérios de avaliação, e sim problematizar a classificação do Qualis, o peso 

que a ela é dado pelo campo da Educação e a forma como essa classificação influi na 

produção dos professores pesquisadores. 

Retomando a Resolução 01/2004 em seus aspectos relativos à produção para periódicos, 

observamos, então, que, da resolução anterior para esta, houve a entrada da classificação 

do Qualis como referencial de publicações reconhecidas pelo programa e a área de 

conhecimento. Das quatro publicações exigidas pelo Programa para serem avaliadas a 

cada dois anos, ao menos uma delas pode ser em um periódico qualificado como 

Internacional A ou Nacional A, anunciando uma mudança e um direcionamento para 

um tipo de produção que se quer dos pesquisadores. O ponto da produção que é 

destacado é o caráter original e inovador das pesquisas, que deve ser identificado nas 

publicações, possibilitando a inferência de que se espera do professor pesquisador mais 

do que o trabalho docente no cotidiano da Pós-Graduação, mas sim, que ele esteja em 

constante atualização, para alimentar novos estudos e novas pesquisas na linha na qual 

está inserido ou para a qual quer ingressar.  

A quarta Resolução (02/2006) modifica a Resolução 01/2004 e resolve nos 2º. e 3º.: 

 

Art. 2º. O professor candidato a ingressar no programa de Pós-Graduação deverá 

comprovar: 

II-  Inserção na área e produção acadêmica relacionada com a linha de 

pesquisa à qual está se candidatando, comprovada por meio de, pelo menos 

quatro publicações qualificadas, nos últimos dois anos, sendo pelo menos uma 

de nível Qualis A. São consideradas publicações qualificadas, para efeitos 

desse inciso, os artigos, os capítulos e/ou livros e/ou os trabalhos completos em 

Anais, classificados, respectivamente, no Qualis Periódicos, no Qualis Editora 

ou no Qualis Eventos publicados pela CAPES. 
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Parágrafo único: É desejável que o candidato demonstre iniciativas visando à 

sua inserção internacional em sua respectiva área de pesquisa, comprovada por 

meio de pelo menos um dos seguintes itens: 

d) participação em congressos internacionais; 

e) publicação em periódicos estrangeiros ou em anais de congressos 

internacionais; 

f) participação em acordo de cooperação com universidades 

estrangeiras. 

Art. 3º. A permanência do professor no programa será avaliada a cada 3 anos, no 

momento da solicitação de seu recredenciamento. 

Parágrafo Primeiro: Para ter sua permanência aprovada pelo Colegiado de 

Pós-Graduação, o professor deverá satisfazer, nos três anos anteriores à 

avaliação, no mínimo as seguintes condições: 

I- Ter pelo menos seis publicações, contadas exclusivamente 

dentre aquelas assinaladas no inciso II, art. 2º. Desta 

resolução, sobre o tema de sua linha de pesquisa, sendo pelo 

menos duas de nível Qualis A. 

 

Nessa resolução podemos observar mudanças significativas no que se refere à produção 

bibliográfica dos professores. A primeira que podemos observar ocorre no inciso II do 

artigo 2º., a expressão “artigos em periódicos com corpo editorial”, que constava desde 

a primeira resolução aqui analisada, o que significaria que, a existência de um corpo 

editorial nos periódicos não mais é suficiente para atestar a qualidade dos mesmos. 

Conforme vimos anteriormente, um dos critérios de avaliação de periódicos 

estabelecido pelo Qualis é a diversidade institucional e geográfica dos autores, do corpo 

editorial dos pareceristas, tornando, então, desnecessário especificar separadamente a 

necessidade do corpo editorial na Resolução. Esta deixa de ser uma avaliação do 

Programa e fica a cargo da avaliação do Qualis.  
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Outra novidade é que, para serem consideradas as publicações de capítulos e/ou livros, e 

artigos completos em Anais, estes precisam ter sido também avaliados e classificados 

pelo Qualis Editora e Qualis Eventos.  

O Qualis Editora é avaliado segundo critérios de circulação, consolidação da editora e 

tradição em publicação na área de Educação. As editoras são divididas em Comerciais 

A, B, C e Universitárias A, B, C. São consideradas impróprias as publicações feitas por 

gráficas, páginas de internet sem referência e editoras que publicam apenas sob 

demanda. Ainda consideram-se as publicações de caráter eminentemente científico de 

órgãos públicos federais (classificados como B) e as de órgãos estaduais e municipais 

de grande porte como C. A própria CAPES, no sítio WebQualis, reconhece a fragilidade 

desse tipo de avaliação de livros “ciente de que esse procedimento não permite inferir 

adequadamente a qualidade das obras”, ainda assim, os programas passaram a adotar a 

avaliação como referência, já que é legitimada pela CAPES. 

O Qualis Eventos separa e classifica os eventos da área de educação em Internacional A 

e B, Nacional A, B, C e Local. A classificação ocorre de acordo com a qualidade do 

evento, abrangência, tempo de existência e rigor na seleção de trabalhos. A produção 

para os Anais dos eventos passa a ser valorizada ou reconhecida a partir da classificação 

dos eventos no Qualis. Isso representa uma forma de direcionar a participação dos 

professores pesquisadores em eventos da área com qualidade científica avaliada pela 

CAPES. 

O que observamos é um movimento de direcionamento da produção dos professores da 

Pós-Graduação para os periódicos, livros e eventos reconhecidos pelo caráter de 

cientificidade atestado pelo Qualis. Qualquer outro tipo de produção dos professores 

não é considerada de peso para o Programa, no quesito publicação, assim o que 

interessa é que o professor se empenhe para manter-se no Programa, produzindo de 

acordo com os padrões estabelecidos pela CAPES. Os periódicos de divulgação e os 

científico-pedagógicos se enquadram na categoria “Impróprios”, que podemos entender 

como impróprios para a academia, para os programas e insuficientes (ou inconsistentes) 

para o reconhecimento da produtividade dos professores. Estes devem empenhar-se em 
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produzir e terem publicados os artigos para os pares, que atestam a cientificidade das 

suas pesquisas e o compromisso com o saber científico das instituições e órgãos 

financiadores dos estudos. 

O parágrafo único do artigo 2º. da Resolução 02/2006 permanece idêntico à resolução 

anterior. As outras mudanças observadas estão no artigo 3º., a avaliação da permanência 

do professor no Programa passa a ocorrer não mais a cada dois anos, mas sim a cada 

três anos, e a produtividade exigida passa de quatro para seis publicações. A média de 

duas publicações por ano é mantida, mas agora o professor tem um prazo maior para a 

produção e publicação. Esse pode ser um aspecto favorável ao professor se levarmos em 

consideração a morosidade das publicações em periódicos científicos, visto que a 

produção científica dos pesquisadores brasileiros tem aumentado vertiginosamente nos 

últimos anos, visando ao cumprimento das obrigações com as instituições de pesquisas 

e órgãos financiadores. 

No ano de 2000, Campello tratou da morosidade de publicação do periódico científico 

como um aspecto relevante à publicação da produção dos professores que não tem sido 

lavada em consideração e que é um problema atual que precisa ser considerado pelos 

programas para ser refletido e discutido nos colegiados quando da estruturação e 

redação das resoluções referentes ao ingresso e permanência dos professores nos 

programas.  

 

O ritmo acelerado em que as mudanças científicas e tecnológicas ocorrem atualmente 

faz com que muitos dos resultados de pesquisa divulgados nos canais formais de 

comunicação – periódicos e livros, principalmente – já estejam ultrapassados quando 

são publicados. (...) 

Esse ritmo exige mais do que agilidade dos meios de comunicação formais, 

pressionando os pesquisadores a tomar conhecimento do que está sendo pesquisado 

antes mesmo que os resultados atinjam a fase de divulgação formal, ou seja, há um 

demanda constante e crescente por informações sobre pesquisas em andamento. Daí a 

importância dos aqui denominados de periódicos de divulgação científica no processo 
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de aquisição e divulgação desse conhecimento em fase de produção (CAMPELLO, 

2003, p. 49-50) 

 

Nos últimos anos, tem crescido de forma acelerada a quantidade de cursos de Pós-

Graduação no país, e esse crescimento e as regras dos programas fazem com que as 

editoras desses periódicos recebam um volume imenso de artigos para serem avaliados. 

Tem existido uma quantidade crescente de periódicos interdisciplinares, numa tentativa 

de escoar toda essa produção com o propósito de não somente ampliar a divulgação das 

pesquisas, mas, também, de agilizar suas publicações. Não seria a hora de se pensar 

sobre essa exigência de expandir o reconhecimento do Qualis da produção para os 

periódicos científico-pedagógicos?  

Essa é uma questão que precisa ser debatida amplamente, tanto pelos programas, quanto 

pelos órgãos que regulamentam e financiam as pesquisas. Existe um problema de 

excesso de produção científica que não consegue espaço para ser divulgada o que, 

aliado à não valorização desse outro tipo de publicação, pode contribuir 

significativamente para retardar mudanças e desenvolvimento educacional no país. De 

que adianta exigir uma produção que está inviabilizada de ser publicada? Quando 

nossas pesquisas poderão contribuir para a mudança do cenário educacional em que se 

inscreve se elas permanecem socializadas apenas no meio acadêmico? Tantas regras de 

pesquisa, tantas exigências para a produção de teses e dissertações e pesquisas 

tecnológicas, não são suficientes para validar os conhecimentos trabalhados e 

possibilitar que os pesquisadores possam disseminar suas pesquisas concluídas e em 

andamento para os educadores que atuam nas escolas, diretamente com os principais 

sujeitos dessas pesquisas? 

Parece-me que essas exigências de produção científica servem principalmente para 

alimentar um status de desenvolvimento científico que sobressai aos graves problemas 

que temos na Educação no Brasil. A real preocupação inclui a resolução dos problemas 

ou a melhoria das escolas e da qualidade do ensino, se limitando à prestação de contas 

de como estão sendo gastos os recursos destinados ao avanço tecnológico e científico e 
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de como uma minoria da sociedade consegue avançar nos estudos de modo a 

desenvolver pesquisas que são divulgadas, conhecidas e reconhecidas 

internacionalmente. Esse quadro pode estar ameaçado pela própria Educação como hoje 

se encontra, no século XXI, ainda com problemas graves de acesso à escola, de evasão e 

na alfabetização, por exemplo. É como se o próprio sistema fosse capaz de se 

autodestruir, eliminando potencialmente a possibilidade de se desenvolver novos 

pesquisadores, já que a base da educação escolar historicamente é comprometida. 

A última Resolução analisada é a n. 01/2008, que modifica a resolução 02/2006, resolve 

no 2º. e 3º. capítulos: 

 

Art. 2º. O professor candidato a ingressar no Programa de Pós-Graduação deverá 

comprovar: 

II-       Inserção na área e produção acadêmica relacionada com a linha de 

pesquisa à qual está se candidatando, comprovada por meio de, pelo menos, 

quatro publicações qualificadas, nos últimos dois anos. São consideradas 

publicações qualificadas, para efeitos desse inciso, os artigos, os capítulos e/ou 

livros e os trabalhos completos em anais, classificados, respectivamente, no 

Qualis Periódicos, no Qualis Editora ou o Qualis Eventos publicados pela 

CAPES.  

III-      Dentre as publicações referidas no inciso anterior, pelo menos um 

artigo ou capítulo de livro deve ser classificado, no mínimo, como Qualis 

Nacional A pela CAPES. 

Art. 3º. A permanência de professores no Programa será avaliada a cada 3 anos, no 

momento da solicitação de seu recredenciamento. 

Parágrafo Primeiro: Para ter sua permanência aprovada pelo Colegiado de 

Pós-Graduação, o professor deverá satisfazer, nos três anos anteriores à 

avaliação, no mínimo as seguintes condições: 
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I- Ter pelo menos seis publicações, contadas exclusivamente dentre 

aquelas assinaladas no inciso II, art. 2º., desta resolução, sobre o tema 

de sua linha de pesquisa. 

II- Dentre as publicações referidas no inciso anterior, pelo menos dois 

artigos e/ou capítulos e/ou livros devem ser classificados, no mínimo, 

como Qualis Nacional A pela CAPES. 

 

O que muda nessa resolução são os grifos que antes não existiam, e a redação dos 

Incisos II do artigo 2º. e I do artigo 3º., que passam a ser desmembrados em mais um 

Inciso cada um, explicitando e destacando a classificação mínima de um artigo e 

capítulo e/ou livro para os candidatos a ingressar no Programa e de dois artigos para a 

permanência de professores no Programa é do Qualis Nacional A. A mudança demarca 

a inferioridade de valorização de produção para periódicos locais, apontando, mais uma 

vez, para o tipo de produção que se espera do professor pesquisador.  

 

3.1.3 – O ESTUDO DA PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA DOS 

PROFESSORES DA PÓS-GRADUAÇÃO DA FaE/UFMG 

 

Farei agora um estudo da produção bibliográfica dos professores da Pós-Graduação da 

FaE/UFMG através da análise dos dados colhidos na Plataforma Lattes em junho de 

2008.  

Obtive na mesma época, junto à Secretaria de Pós-Graduação, a lista atualizada dos 

professores do Programa. Ao todo são 64 professores que atuam no nível de Mestrado 

e/ou Doutorado. Dessa lista, fiz o levantamento, um a um, da produção bibliográfica 

registrada na Plataforma Lattes que, apesar de não ser mencionado em nenhuma das 

resoluções analisadas no corpus desta pesquisa, é cobrada atualização pelos professores 

ao menos uma vez ao ano. Foram feitos levantamentos da produção bibliográfica geral 

dos professores e da produção específica para periódicos, esta última analisada em 
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aspectos quantitativos e qualitativos, de maneira a fornecer subsídios para alimentar a 

discussão proposta por esta pesquisa.  

A Plataforma mantém os registros de produção bibliográfica dos últimos vinte anos, 

eliminando automaticamente do sistema a produção que excede esse prazo. A análise da 

produção se deu, portanto, sobre o período de 1983-2008. 

A produção bibliográfica dos professores é dividida na Plataforma em 8 categorias: 

1. Artigos completos publicados em periódicos22 

2. Livros publicados/organizados ou edições 

3. Capítulos de livros publicados 

4. Textos em jornais de notícias/revistas 

5. Trabalhos completos publicados em anais de congressos 

6. Resumos expandidos publicados em anais de congressos 

7. Resumos publicados em anais de congressos 

8. Apresentações de trabalhos 

9. Demais tipos de produção bibliográfica 

 

Para fins desta pesquisa, os “resumos expandidos” publicados em anais de congressos e 

“resumos” publicados em anais de congressos configuraram uma única categoria, 

“Resumos para anais de congressos” por perceber durante a análise que até para os 

                                                 
22 A Plataforma Lattes orienta que, para registro nesta categoria, os periódicos devem ser classificados 

pelo Qualis. Porém, quando da análise dos dados, observamos que essa orientação nem sempre é 

obedecida pelos professores. 
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próprios professores que registram suas produções, essa diferenciação ainda não está 

clara. Não foram considerados os dados de apresentação de trabalhos, já que nem 

sempre configuram uma produção de texto escrito e publicado.  

A categoria 9 – Demais tipos de produção bibliográfica – contempla prefácios, 

posfácios, apresentações de livros, textos de orelhas e quartas capas de livros, 

introdução, entre outros tipos de textos. 

O levantamento quantitativo da produção bibliográfica dos professores (Anexo II) 

mostrou que, se fizermos o cálculo da média de publicação total desses professores, 

chegaremos ao resultado de aproximadamente 80 publicações em média por professor.  

O levantamento geral nos traz o seguinte resultado: 

 

 

Gráfico 1 

 

O gráfico mostra que, do total de 5.147  publicações, em ordem decrescente, temos: 
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 1.254 ou 24% são Trabalhos completos publicados em anais de congressos 

 1.113 ou 22% são Resumos publicados em anais de congressos 

 1.038 ou 20% são Artigos completos publicados em periódicos 

 695 ou 14% são Capítulos de livros publicados 

 401 ou 8% são as Demais produções bibliográficas (conforme especificado 

anteriormente) 

 371 ou 7% são Livros publicados/organizados ou edições 

 275 ou 5% são Textos de jornais de notícias/ revistas.  

 

Podemos observar que 46% da produção bibliográfica dos professores está publicada 

em forma de resumos e artigos completos em anais de congressos. Estudando esse dado 

de maneira comparativa com a produção exigida pelo Programa (“produção para 

periódicos, capítulos e/ou livros, artigos completos em anais”). Percebemos que o 

empenho maior em publicar nesse tipo de veículo pode ser justificado por uma outra 

exigência constante nas resoluções, no Inciso VI do Art. 3º, e, nas Resoluções de 2006 e 

2008 Inciso VII, de mesmo conteúdo: 

 

Ter  demonstrado inserção na área acadêmica da linha de pesquisa à qual está vinculado, 

comprovada por meio de, entre outros aspectos, desenvolvimento de projetos de 

pesquisa, participação em bancas e da apresentação de trabalhos em eventos de âmbito 

nacional e internacional. (Resolução 01/2008) 
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A participação em congressos também consta no parágrafo único do Artigo segundo, 

conforme reproduzido anteriormente nesta pesquisa. Observamos que os professores do 

Programa têm atrelado a participação nos congressos à produção, de forma que, a 

participação em congressos acaba por viabilizar o cumprimento de duas exigências do 

programa: a de apresentação de trabalhos e a de publicações em anais.   

Como o número de resumos publicados em anais de congressos também ocupa um 

percentual significativo dessa produção, fiz um estudo dessa categoria e observei que, 

dos 1.113 resumos publicados, 757 destes (ou 68%) recebem o mesmo título de 

trabalhos completos publicados em anais, o que me possibilita inferir que a publicação 

do resumo nesses casos foi feita paralelamente à publicação dos trabalhos completos, ou 

seja, a maioria desses resumos está diretamente associada à publicação completa dos 

trabalhos ou vice-versa. Os outros 356 resumos foram publicados em anais 

independentemente da publicação de trabalhos completos. 

No aspecto relativo ao discurso dessas publicações, o discurso dos anais é científico, já 

que o Leitor Modelo são outros pesquisadores, seus pares. É um tipo de publicação que 

não demanda esforços de transposição da linguagem acadêmica para o público externo a 

ela, já que a circulação dos anais fica restrita ao universo acadêmico. 

Depois da publicação em anais de congressos, observamos que existe maior empenho 

por parte dos professores em divulgar suas pesquisas em periódicos, foram 1.038 

publicações que representam 20% da produção bibliográfica total, o que pode ser 

explicado tanto pela exigência de produção constante nas resoluções, quanto por serem 

estes os veículos de maior distribuição e que atinge um público mais amplo e 

diversificado que dos livros. Conforme mencionado anteriormente, os periódicos 

representam hoje o mais importante meio de divulgação do conhecimento em escala, 

são reconhecidos pela amplitude de público e o longo alcance na disseminação dos 

resultados de pesquisas à comunidade científica e à própria sociedade como um todo 

(SEVERINO, 2002, p. 198). Historicamente, os periódicos já caíram no gosto dos 

leitores e são, em maior parte, distribuídos através de assinaturas, o que configura para 

os autores dos artigos, um público leitor maior que dos livros.  
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Os dados confirmam que as revistas têm se mostrado como fontes importantes no 

cenário educacional e da comunicação, ratificam a idéia de que são reveladoras de 

concepções, ideologias, valores e metodologias de ensino, ocupam um lugar de 

destaque na produção dos professores. Mais adiante será tratada de forma detalhada essa 

produção para periódicos, em uma análise mais aprofundada dos dados levantados à 

partir da Plataforma Lattes.  

Os outros treze por cento das publicações bibliográficas estão distribuídos em: 5% são 

textos de jornais de notícias/ revistas e 8% são as demais produções bibliográficas. A 

Plataforma Lattes permite que esses dois tipos de produção bibliográfica sejam 

registrados, porém, tanto os textos produzidos para periódicos de divulgação (jornais de 

notícias/revistas) quanto às demais produções bibliográficas (prefácios, posfácios, 

apresentações de livros, textos de orelhas e quartas capas de livros, introdução, entre 

outros tipos de textos) não são incentivadas (ao menos de maneira explícita) pelos 

programas. Porém, esse registro permite que visualizemos a inserção do professor em 

outras esferas sociais e de divulgação, sendo que esta segunda é caracterizada por ter 

como público-alvo o leitor comum.  

A produção para periódicos de divulgação nos últimos anos tem sido registrada no 

Programa de Pós-Graduação da FaE nos relatórios de produtividade em um campo à 

parte, denominado de “Atividades de inserção social”, o que significa que existe 

interesse pelo pragmatismo dos conhecimentos e das pesquisas dos professores. Talvez 

isso aponte uma tendência futura de valorização desse tipo de produção pelo Programa, 

de modo que os professores sejam incentivados a levar seus trabalhos para além do 

universo acadêmico, atuando e contribuindo de forma mais atuante na esfera social.  

Deixando de lado a categoria “Demais produções bibliográficas”, que não demarca o 

território de publicação, e levando em consideração o tipo de suporte identificado nas 

outras categorias nas quais foram distribuídas as publicações, temos um total de 4.746 

publicações, distribuídas nos suportes livros, periódicos e anais de acordo com o gráfico 

a seguir: 
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Gráfico 2 

 

Aproximadamente 50% das publicações ocorreram em anais de congressos, sendo que, 

das 2.367 publicações, pouco mais da metade (1.254) é de artigos completos, o restante 

(1.113) são as publicações de resumos. A produção de textos para os anais é quase 

sempre uma obrigação do participante de comunicações nos congressos. De modo que, 

estar presente nos eventos da área proporciona atualização, reflexão, conhecimento de 

campo, oportunidade de conhecer outros pesquisadores, e a publicação de textos que 

divulgam as pesquisas e atestam a cientificidade do evento. Talvez a participação dos 

professores pesquisadores em palestras, mesas e comunicações seja a forma mais 

completa de inserção no meio acadêmico. Além, é claro, de, de acordo com os dados 

aqui apresentados, ser a forma mais incisiva de adesão e participação representada na 

produção dos professores da Pós-Graduação. 

As publicações em livros somam 22%, incluindo-se 371 registros de livros publicados/ 

organizados ou edições, e 695 capítulos de livros publicados, totalizando 1.066 

Produção segundo o suporte

22%

28%

50%

Publicações em livros

Publicações em

periódicos

Publicações em anais
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publicações nesse tipo de suporte. A produção de/em livros também é considerada pelo 

Programa, de modo que, de acordo com as duas últimas resoluções (02/2006 e 01/2008) 

se as publicações estiverem classificadas pelo Qualis Editora, têm o mesmo peso que 

artigos publicados em periódicos classificados pelo Qualis Periódicos.  

A diferença principal dos dois tipos de publicação está no público que se atinge: os 

periódicos, por terem a maior parte de sua produção distribuída em forma de 

assinaturas, conta com um público leitor freqüente, que se informa de assuntos diversos 

da sua área, de modo que o texto pode atingir e contribuir com outras pesquisas de um 

público mais diverso que o dos livros, que recebe os periódicos em seus endereços, 

diferentemente que sair em livrarias ou na Internet à procura da informação.  

Os livros já contam com um leitor mais específico, que se interessa por determinada 

temática, e ele mesmo precisa ir a busca da informação que seja de interesse pessoal ou 

de pesquisa. O livro tem o leitor que se interessa e busca pela temática e a informação 

que a obra traz, o periódico tem como leitor presumido o assinante que recebe a 

informação geralmente da sua área de interesse e atuação, porém de forma menos 

específica e direcionada que os livros. 

Verticalizando a pesquisa para a produção que tomo como foco – a produção para 

periódicos – passarei agora a tratar os dados relativos especificamente a essa produção 

bibliográfica. 

Fazendo um estudo da produção para periódicos, do total de 1.313 publicações, 

separadas conforme a categorização da Plataforma Lattes, tem-se: 
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Gráfico 3 

 

O gráfico mostra que a maior parte da produção para periódicos não está concentrada 

em periódicos de divulgação – jornais e revistas de notícias – mas, sim, em outros tipos 

de periódicos, classificados pelo Qualis. Conforme já mencionado anteriormente, os 

periódicos da categoria “Artigos publicados em periódicos” registrados na Plataforma 

Lattes, são aqueles que foram submetidos à avaliação e classificados pelo Qualis. Esse 

controle é feito pelo próprio sistema, que, nesse campo de registro, os nomes dos 

periódicos são buscados em uma lista disponível no site, onde os periódicos são 

registrados por nome, editora e/ou instituição responsável, cidade/estado e número de 

ISSN. Periódicos que não tenham registro de ISSN somente podem ser registrados no 

Lattes no campo de “Demais produções bibliográficas”.  

Analisando em profundidade os dados da categoria “Artigos publicados em periódicos”, 

observamos um aspecto que julgo de fundamental importância para a discussão dos 

dados que será feita mais adiante: os periódicos registrados na categoria “Artigos 

publicados em periódicos” precisam ser classificado pelo Qualis mas não 

necessariamente o Qualis da área. Ou seja, vários periódicos constantes na lista geral de 

Publicações dos professores em periódicos
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publicações dos professores, não são classificados pelo Qualis da área de Educação, mas 

são classificados (inclusive com conceito A) em outras áreas de conhecimento, como 

Letras/Linguística, Física e outras. Isso é indicativo da diversidade do campo 

educacional; das diversas áreas de formação, conhecimento, produção e atuação dos 

professores que compõem o corpo docente; da multiplicidade de saberes envolvidos 

com a Educação; e do caráter interdisciplinar do Programa.  

O Programa de Pós-Graduação da FaE recebe alunos das mais variadas áreas de 

conhecimento e campos de atuação. A Educação tem estado presente em diversos 

setores da sociedade e tem sido cada vez mais discutida na interlocução com outros 

campos de conhecimento, num paradigma multi e transdisciplinar. Esse contexto exige 

do professor pesquisador um comprometimento com a área e sua constante atualização 

para dar conta da demanda de novos estudos e pesquisas que abarquem a diversidade e a 

complexidade contemporâneas, que refletem na dinâmica de produção do conhecimento 

científico e na divulgação das pesquisas. Prova disso é o crescente número de periódicos 

eletrônicos e multidisciplinares que vêm surgindo, que priorizam a integração das áreas 

e favorecem a disseminação e divulgação do conhecimento.   

O fato é que, mesmo com o surgimento de novos tipos de publicações e os avanços 

tecnológicos, a publicação em periódicos aparenta ser uma preferência dos professores, 

mas  pode também ser visto como o reflexo das obrigações com os Programas, a 

CAPES, e os órgãos ou instituições financiadoras das pesquisas. Se analisarmos a 

produção bibliográfica que não é ligada diretamente com qualquer outra atividade 

acadêmica de divulgação das pesquisas (como os congressos), a produção dos 

professores do Programa para periódicos classificados pelo Qualis é equivalente a 79% 

da produção bibliográfica levantada, o que significa que existe um forte empenho para 

cumprir essa demanda do Programa. Isso sem considerar a quantidade de artigos que 

são produzidos e fica um tempo com os editores aguardando apreciação e aprovação 

para publicação.  
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Outro dado que pudemos levantar a partir da Tabela Referente à Produção Bibliográfica 

dos Professores da Pós-Graduação da FaE/UFMG (Anexo II) é acerca da produtividade 

dos professores para periódicos: 

 

 

Gráfico 4 

 

O gráfico mostra que a maioria dos professores (37% ou 24 professores) registrou a 

produção de 11 a 20 artigos; 33% ou 21 professores publicaram até 10 artigos; 19% ou 

12 professores publicaram de 21 a 30 artigos; 8% ou 5 professores publicaram de 31 a 

40 artigos e 3% ou 2 professores publicaram mais de 40 artigos. Importante ressaltar 

que todos os professores registraram publicações em periódicos classificados pelo 

Qualis.   
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Se analisarmos esses dados do ponto de vista do domínio dos gêneros acadêmicos, 

podemos inferir que os professores incorporam as competências linguísticas e 

simbólicas necessárias para elaboração do que Bakhtin trata de discursos secundários 

ou complexos. A produção desses discursos requer não só o convívio sociocultural mais 

complexo, como o convívio com os pares e na própria academia, mas também o 

domínio de uma série de habilidades e competências lingüísticas e discursivas que 

possibilitam que os autores pesquisadores esgotem os fatos lingüísticos que necessitam 

para operarem e produzirem enunciados dirigidos às esferas de circulação do campo 

acadêmico. Essas habilidades e competências é que tornam possível que o professor 

entenda e se aproprie do discurso acadêmico.  

A pertença a determinados campos de produção simbólica (BOURDIEU, 2006) 

configura um cenário de disputas entre dominantes e pretendentes. A academia 

representa um (ou muitos) cenário de disputas, relativas a critérios de classificação e 

hierarquização dos bens simbólicos produzidos e, paralelamente, das pessoas e 

instituições que os produzem. Portanto, a divulgação de pesquisas através de 

publicações bibliográficas é importante não somente para assegurar ao pesquisador os 

direitos de prioridade intelectual, mas também é uma forma de tornar o pesquisador 

conhecido pelos pares, estes é que atribuem a ele mérito e prestígio. 

Os dados referentes à quantidade de artigos publicados em periódicos classificados 

pelos pares nos levam a questionar a disparidade do volume de produção de alguns 

professores em comparação com outros, por que alguns professores produziram até dez 

artigos e outros produziram mais que quarenta? Os professores que produzem pouco 

para periódicos se ocupam de outras produções bibliográficas? E os professores que 

produzem muito, será que se ocupam com outras produções também? Para tentar 

elucidar essas e outras questões, farei agora uma análise da produção bibliográfica geral 

dos professores que produzem maior e menor quantidade de artigos para periódicos 

classificados pelo Qualis.   

Se observarmos a tabela de produção do anexo II, teremos o seguinte recorte dos 

professores que produziram menos artigos para periódicos: 
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Tabela referente à produção bibliográfica geral dos professores do Programa que 

tiveram até 10 artigos publicados em periódicos 

 

Tabela 1 

 

N.  

Artigos 

completos 

publicados 

em 

periódicos 

 

Textos em 

jornais de 

notícias/ 

revistas 

Livros 

publicados/

organizados 

ou edições 

Capítulos 

de livros 

publicados 

Trabalhos 

completos 

publicados 

em anais de 

congressos 

 

Resumos 

publicados 

em anais de 

congressos 

Demais 

produções 

bibliográfi-

cas 

Produção 

bibliográfica 

total 

1 8 - 1 1 12 7 28 57 

2 8 - 6 8 9 2 - 33 

11 1 - 13 12 9 2 - 37 

15 4 - - 2 14 4 4 28 

17 1 4 3 6 25 20 11 70 

19 9 - - - 3 17 1 30 

22 7 4 3 13 25 40 1 93 

23 6 3 - 5 15 9 3 41 

29 3 1 4 7 14 8 3 40 

30 8 - 5 7 29 3 9 61 

34 10 - 6 14 16 1 2 49 

35 5 - 1 4 32 6 - 48 

37 3 - 2 3 6 5 2 21 

43 10 - 1 5 19 10 19 64 

46 10 2 3 7 22 11 2 57 

47 7 - 5 8 15 11 26 72 

53 5 7 3 8 29 49 8 109 

56 4 2 1 13 4 45 4 73 

57 4 - - 1 11 14 - 30 

62 6 - 1 3 - 14 1 25 

64 5 1 12 5 - 7 1 31 

to-

tal 124 24 70 132 309 285 125 1.069 
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Observa-se que 16 dos 21 professores não tiveram qualquer publicação em jornais e 

revistas de notícias e destes 8 não tiveram produção em todas as categorias aqui 

analisadas, no período dos últimos vinte anos que configura o registro da produção na 

Plataforma Lattes. Ainda temos um caso de professor que teve produção para periódicos 

classificados pelo Qualis, mas não teve produção em outra categoria. No total, 9 

professores desse recorte não tiveram produção em todas as categorias de análise. Se 

fizermos o cálculo da média de publicação total desses professores, chegaremos ao 

resultado de 51 publicações em média por professor.  Isso indica que, ao menos 21 

professores têm uma média de publicações bem abaixo da média do grupo inteiro de 

docentes, que é de aproximadamente 80 publicações por professor. Talvez isso possa ser 

explicado pelo tempo institucional de cada um no programa que, consequentemente, 

revela o tempo acadêmico de exposição às exigências e da formação de disposições 

necessárias para participar do jogo, no sentido dado por Bourdieu. Mas também mostra 

que, embora grande parte dos professores se empenhem em divulgar suas pesquisas, por 

manterem um volume expressivo de produção bibliográfica para se manterem no 

Programa e contribuírem para o bom resultado na avaliação geral do Programa feita 

pela CAPES, quase um terço desses professores não estão investindo nesse tipo de 

produção, seja pelo modo como constroem sua trajetória, seja pelo tempo de inserção no 

programa, seja por falta de interesse, seja por estarem envolvidos em outras atividades 

de ensino e pesquisa na Universidade e até mesmo dentro do Programa. 

Se tomarmos os dois professores que tiveram a produção menos expressiva em 

periódicos classificados pelo Qualis (apenas 1 artigo publicado por cada) – professor/a 

n. 11 e n. 17 – observaremos que os dois têm perfis bem diferentes de produção. O 

primeiro tem uma produção mais significativa em livros, tanto de capítulos quanto de 

organizações ou edições, que, somados, equivalem a aproximadamente 67% da sua 

produção bibliográfica total. Ainda cabe observar que esse professor não tem registro de 

texto publicado nem em jornais e revistas de notícias e nem em demais produções 

bibliográficas. O segundo tem registro de produção em todas as categorias analisadas, 

mas a concentração maior está nas publicações de resumos e trabalhos completos 

publicados em anais de congressos, que somam 45 publicações, o equivalente a 

aproximadamente 64% de suas publicações totais. Não cabe aqui especular os motivos 
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do pequeno volume dessas produções, visto que os dois professores têm no Lattes 

registros de intensa participação em outras atividades de ensino, pesquisa, extensão, 

orientações de Teses e Dissertações, participações em bancas e prestação de 

consultorias e serviços para instituições e órgãos públicos da Educação.  

O gráfico que representa o perfil da produção dos 21 professores que produziram até 10 

artigos para periódicos é organizado da seguinte forma: 

 

 

Gráfico 5 

 

Fazendo um estudo comparativo do perfil de produção bibliográfica geral dos 

professores representado no Gráfico 1 e o perfil da produção desse grupo de 

professores, representado no Gráfico 5, observamos: 
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 O percentual de artigos completos publicados em periódicos cai de 20% para 

12%, representando uma diferença percentual de 8%; 

 A publicação de textos em jornais de notícias/revistas cai de 5% para 2%, com a 

ausência de registros de 13 professores nesta categoria; 

 O percentual de 7% de livros publicados/organizados ou edições é equivalente 

nos dois perfis; 

 A produção de capítulos de livros cai de 14% para 12% nesse último grupo; 

 Os trabalhos completos publicados em anais de congressos sobe de 24% para 

28%; 

 Os resumos publicados em anais de congressos sobe de 22% para 27%; 

 O percentual de Demais produções bibliográficas também sobe, de 8% vai para 

12%. 

 

Os dados informam que esse grupo de professores têm menores percentuais de 

produção em periódicos (incluindo os de divulgação), mantém aproximados os 

percentuais de publicações em livros e apresentam significativos aumentos nos 

percentuais de produção para anais de congressos e nas demais produções. Para poder 

traçar ainda melhor o perfil da produção desses professores, fiz o levantamento do que 

consta como registro na categoria Demais produções bibliográficas, e encontrei os 

seguintes registros: 
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Gráfico 6 

 

O gráfico revela que a maior parte da produção classificada na categoria “Demais 

produções bibliográficas” desse grupo de professores que publica pouco em periódicos 

classificados pelo Qualis, são do gênero verbete (39 registros) seguido de 

prefácios/posfácio/ apresentações23 (18 registros), resenhas (14), traduções de 

livros/artigos (10), depois vem material didático (9), 6 professores registraram nessa 

categoria suas Teses, 5 professores registraram suas Dissertações, foram registrados 5 

editoriais, 4 entrevistas, 4 relatórios, 2 resumos e houve um registro de ensaio, proposta 

curricular, dicionário e pôster.  

Se eliminarmos dessa lista os 11 registros de teses e dissertações e se pudéssemos 

analisar com maior detalhamento o tipo de suporte no qual circulam gêneros como 

verbetes e resenhas, por exemplo, podemos observar  que várias produções são 

resultantes de um trabalho de transposição do conhecimento científico para uma 

                                                 
23 A descrição das produções no Lattes abarca os três paratextos. 
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linguagem que seja acessível a um público maior de leitores. Essas publicações 

exigiram dos professores pesquisadores um trabalho de realizar operações discursivas 

para romper com o arcabouço teórico e lingüístico do discurso científico. Possivelmente 

os autores tiveram de realizar, de alguma forma, uma didatização do conhecimento 

científico, de forma a atender às características de formas e gêneros textuais propostos. 

E esses discursos não devem ser considerados ou classificados como discursos menores 

ou dependentes do discurso científico, mas, sim como outras formas de se trabalhar o 

conhecimento que demandam estratégias e articulação não para reproduzir, mas para 

produzir um novo gênero textual (ZAMBONI, 2001). 

Portanto, o perfil desses professores que tiveram a produção menos expressiva para 

periódicos classificados pelo Qualis nos mostra que o baixo volume desse tipo de 

publicação não é indicativo de que esses professores não produzem textos para divulgar 

suas pesquisas. Ao contrário disso, eles se empenham por produzir outros tipos textuais 

que indicam que não somente existe a preocupação de divulgar suas pesquisas, mas 

também de divulgar para um público mais amplo que os pares. Os registros do aumento 

dos percentuais de publicações para anais de congressos e para demais tipos de 

produção bibliográfica apontam para a preocupação desses professores em socializar 

suas pesquisas e os conhecimentos adquiridos para os pares, mas também para um 

público mais diversificado, já que alguns gêneros textuais publicados exigiram deles 

esforços de transposição da linguagem científica. Esse grupo de professores talvez 

produza com o intuito de favorecer o pragmatismo das suas pesquisas, numa 

aproximação maior do universo escolar representado pelo educador escolar, possível 

leitor dos seus textos. 

Analisando agora os dados da produção bibliográfica dos professores que mais 

produziram para os periódicos classificados pelo Qualis, poderemos averiguar para 

quais caminhos apontam a produção desses professores e se prevalece a divulgação das 

pesquisas para os pares ou se existe, como no grupo anterior, uma preocupação maior 

em divulgar suas pesquisas para um público mais amplo e diversificado que o da 

academia. 
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Unindo os dados relativos à produção bibliográfica dos professores que tiveram 

representados no Gráfico 4 de 31 a 40 publicações (8% dos professores) e acima de 40 

publicações (3% dos professores), poderemos traçar o perfil de produção desses 

professores e detalhar a produção dos que tiveram a produção mais expressiva para 

periódicos classificados pelo Qualis. Somadas as duas porcentagens, teremos então a 

avaliação da produção de 11% dos professores do Programa, representados por 7 

professores que mais produziram para esse tipo de periódico. A tabela a seguir traz os 

dados que detalham a produção bibliográfica geral desses professores: 

 

Tabela referente à produção bibliográfica geral dos professores que tiveram  

maior produção de artigos publicados em periódicos 

 

Tabela 2 

 

N. Artigos 

completos 

publicados 

em 

periódicos 

Textos em 

jornais de 

notícias/ 

revistas 

Livros 

publicados

/organiza-

dos ou 

edições 

Capítulos de 

livros 

publicados 

Trabalhos 

completos 

publicados 

em anais de 

congressos 

Resumos 

publicados 

em anais de 

congressos 

Demais 

produções 

bibliográfi-

cas 

Produçã

o 

bibliográ-

fica  

total 

3 34 3 1 6 14 5 3 66 

18 33 2 7 18 23 28 28 139 

20 52 - 12 19 49 63 1 196 

26 35 7 7 7 19 6 - 81 

32 58 2 19 52 54 11 3 199 

33 35 6 - 43 18 18 7 127 

52 36 3 12 28 20 25 11 135 

To-tal 283 23 58 173 197 156 53 943 
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Observamos na tabela que, dos 7 professores que tiveram números mais expressivos de 

publicações em periódicos classificados pelo Qualis, três deles não registraram ou não 

tiveram publicações em uma das categorias. A média de publicações por professor desse 

grupo está bem acima da média geral (80) de publicações dos professores, equivale a 

aproximadamente 135 publicações por professor. Isso representa um aumento de cerca 

de 69% ou 55 publicações acima da média geral. Para detalhar melhor a produção desse 

grupo, levantamos os seguintes dados representados no gráfico: 

 

 

Gráfico 7 

 

O gráfico mostra que a publicação desses professores para periódicos equivale à maior 

parte da suas produções bibliográficas nas categorias aqui analisadas, correspondendo a 

30% do quadro geral das publicações. O que quer dizer que existe um maior empenho 

dos professores em divulgar suas pesquisas nos periódicos classificados pelo Qualis. Se 

já sabemos que os artigos para serem publicados passam por avaliações de comitês 

Perfil da produção bibliográfica dos professores do Programa que 

tiveram maior produção para periódicos (acima de 31 publicações)
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editoriais para serem selecionados para publicação, podemos levantar hipóteses que 

contribuem para o volume de artigos aceitos e publicados: a primeira é que esse grupo 

de professores está mais atento às publicações periódicas do campo da educação e envia 

para um número maior de revistas para serem analisadas suas publicações, aumentando, 

assim, as possibilidades de terem seus artigos aprovados por algum comitê e publicados. 

A segunda hipótese, é a de que esses professores se ocupam mais da produção de 

artigos que divulguem suas pesquisas, de modo que se eles produzem mais, aumentam 

proporcionalmente as possibilidades de publicação. Há ainda uma terceira hipótese, que 

não pode deixar de ser considerada, que é a de que esses professores são dotados de 

uma habilidade maior de produção de textos, que viabiliza o aumento significativo de 

suas produções, favorece a qualidade dos seus textos e aumenta suas chances de 

apreciação positiva dos comitês editoriais e, conseqüentemente, as possibilidades de 

publicação.  

É certo que, se o professor domina as habilidades de produção de textos, dedica um 

tempo maior a essa produção e distribui seus artigos para serem avaliados por um 

número maior de periódicos, certamente que terá um volume maior de publicações 

nesses veículos, se destacando no quadro geral da produção dos professores. Mas é 

claro que nem sempre as três hipóteses andarão juntas, o que configuraria um quadro 

diferenciado do que se apresenta quando analisamos as produções dos 64 professores do 

Programa. A certeza da ou das hipóteses mais adequadas daria uma outra pesquisa, que 

buscasse avaliar o processo de produção e o modus  particular de cada professor na 

produção de textos para divulgação das suas pesquisas. 

Analisando os dados relativos à produção geral dos professores pesquisadores que 

tiveram acima de 31 publicações para periódicos representada no Gráfico 7 de maneira 

comparativa com o quadro da produção geral dos professores do programa representada 

no Gráfico 1, temos que: 

 

 Sobe de 20% para 30% a publicação de artigos completos publicados em 

periódicos, indicando que os professore que mais publicaram para periódicos 
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classificados pelo Qualis, tiveram 50% a mais de publicações para esses 

suportes que a quantidade representada pelo perfil geral dos professores; 

 O percentual de publicações de textos em periódicos de notícias (jornais e 

revistas) é menor, cai de 5% para 2% nesse grupo de professores; 

 O percentual de publicações de livros organizados/edições é de 6%, bem 

aproximado do percentual apresentado no quadro geral de produção dos 

professores, que é de 7%; 

 As publicações de capítulos de livros têm um aumento de 14% para 18%; 

 Os trabalhos completos publicados em anais de congressos sofrem uma queda de 

3%, caem de 24% para 21%; 

 Os resumos publicados em anais caem consideravelmente de 22% para 17%; 

 E as demais produções bibliográficas também são representadas por um 

percentual menor, que cai de 8% para 2%. 

 

Os dados mostram que esse grupo de professores que mais publicaram em periódicos 

tem percentuais maiores na produção de artigos completos publicados em periódicos e 

de capítulos de livros, todos os outros dados de produção tiveram os percentuais 

diminuídos quando comparados com os dados da produção geral dos professores do 

Programa. Isso demonstra um perfil de professores que se empenham ou se interessam 

mais por publicações desse tipo, em detrimento das outras. São professores que, na hora 

da produção, priorizam o discurso entro os pares, visto que suas produções para 

periódicos de divulgação (jornais de notícias e revistas) representam apenas 2% no 

quadro de produções bibliográficas. 

Quando levamos em consideração os tipos de publicações do grupo e os percentuais de 

cada categoria, este pode ser apontado como um grupo de professores dedicado a 
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cumprir com as exigências do Programa está ciente dos conteúdos das Resoluções de 

ingresso e permanência de professores e empenhado em cumprir as metas de produção. 

Podemos inferir também que este grupo teve uma contribuição mais efetiva no contexto 

geral que envolveu a avaliação do Programa que, em 2008, teve a pontuação aumentada 

pela CAPES, que subiu a nota do programa de 5 para 6, fazendo com que este se 

constitua como um dos Programas de maior prestígio no cenário da Pós-Graduação do 

Brasil. 

Horta e Moraes (2005), em artigo publicado na Revista Brasileira de Educação, trataram 

do sistema CAPES de avaliação da Pós-Graduação, afirmam que a finalidade esperada 

da Pós-Graduação é a de ser por primazia, o locus de produção de conhecimentos e de 

formação de pesquisadores. A ênfase da avaliação está sobre os produtos, que são, 

basicamente, a produção bibliográfica qualificada, indicando também a grande 

expectativa de que se faça ampla divulgação dos resultados das pesquisas. Sobre os 

níveis dos programas representados pela pontuação, os autores esclarecem: 

 

Os níveis 6 e 7 foram definidos exclusivamente a partir de um único parâmetro, o qual 

seja, o da produção científica internacional, e basicamente em periódicos estrangeiros. 

Os demais indicadores de excelência considerados na avaliação são o de 

competitividade em nível conciliável a programas similares de excelente qualidade no 

exterior e o de demonstração evidente do papel de liderança e representatividade do 

corpo docente em sua respectiva comunidade, foram subsumidos pelo desempenho 

diferençado, em nível internacional, da produção científica, cultural, artística ou 

tecnológica dos programas (MORAES, 2005, P. 125). 

  

Os autores não só apontam o principal indicador da qualidade dos Programas, como 

também criticam o atual modelo de avaliação, que é baseado na proporção entre a 

produção intelectual internacional e a produção total do Programa, utilizando os dados 

referentes à produção bibliográfica dos professores como um indicador específico para 

ser aplicado na análise dos conceitos da área. Se a crítica é procedente, não vem ao caso 

discutir, mas o fato é que os dados desse último grupo analisado revelam que, por mais 
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pesada que seja a cobrança por produção, e por maiores que sejam as responsabilidades 

também com outras determinações das Resoluções dos programas, existem professores 

que tomam a responsabilidade para si e dão conta de manter altos seus índices de 

produtividade que pode ser visto nos dados relativos às publicações.  

Averigüemos agora os detalhes da produção dos professores que têm os mais altos 

índices de produção para periódicos classificados pela CAPES, que são dois(duas) 

professores(as) que tiveram registradas 52 e 58 publicações e representam 3% do total 

de docentes do Programa que têm mais de 40 publicações para esses tipos de periódicos.   

 

Tabela referente à produção bibliográfica geral dos professores que tiveram maior 

produção de artigos publicados e, periódicos 

Tabela 3 

 

Enquanto a média geral de produções bibliográficas do professores do Programa é de 80 

publicações, a média dos dois professores que mais publicaram em periódicos 

classificados pelo Qualis é de aproximadamente 197 publicações, equivalente a 

aproximadamente 120% a mais de produção bibliográfica geral. Os dois professores 

N. Artigos 

completos 

publicados 

em 

periódicos 

Textos em 

jornais de 

notícias/ 

revistas 

Livros 

publicados/

organiza-

dos ou 

edições 

Capítulos 

de livros 

publicados 

Trabalhos 

completos 

publicados 

em anais 

de 

congressos 

Resumos 

publicados 

em anais 

de 

congressos 

Demais 

produções 

bibliográfi-

cas 

Produção 

bibliográfica

total 

20 52 - 12 19 49 63 1 196 

32 58 2 19 52 54 11 3 199 

To

tal 

110 2 31 71 103 74 4 395 
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detêm, sozinhos, aproximadamente 8% da produção bibliográfica do Programa nas 

categorias aqui estudadas. Vejamos no gráfico o perfil de produção desse grupo: 

 

 

Gráfico 8 

 

O gráfico nos permite observar que: 

 

 A maior parte da produção geral desses professores é de artigos completos 

publicados em periódicos (27%), com uma quantidade bem próxima dos 

trabalhos completos publicados em anais de congressos (26%);  

 Os resumos publicados em anais de congressos somam 19% da produção 

bibliográfica geral dos professores; 

Perfil da produção bibliográfica dos professores que tiveram 

maior volume de produção bibliográfica em periódicos
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 Se somarmos os percentuais de publicações de resumos e trabalhos completos 

publicados em anais de congressos, teremos que 45% da produção bibliográfica 

de professores é fruto da participação em congressos; 

 A produção de capítulos de livros é maior que a produção de livros completos, 

com uma diferença de 10% entre os dois percentuais; 

 A produção total no suporte livro é de 26% da produção bibliográfica geral 

desses professores; 

 Apenas aproximadamente 1% de textos é publicado em jornais revistas de 

notícias; 

 Também aproximadamente 1% da produção é registrada na categoria Demais 

produções bibliográficas.  

 

Esse grupo de professores tem uma participação efetiva em congressos, que pode ser 

comprovada pelos 45% de produção para os anais desses eventos. O que aponta para 

uma preocupação em não só divulgar suas pesquisas, mas também discutir e debater os 

resultados entre os pares.  

Publicações  no suporte livro tem tanto prestígio desses professores quanto a publicação 

em periódicos classificados pelo Qualis. Somando os percentuais de capítulos de livros 

e edições/organizações de livros, temos o percentual de 26%, e o percentual de 

publicações em periódicos é de 27%. Podemos inferir que isso ocorre porque os dois 

tipos de publicações são reconhecidos e valorizados pelo Programa, valendo o esforço 

de publicação também nesse suporte. 

A baixa percentagem de publicações em jornais de notícias e revistas (apenas 1%) 

revela que os professores não se ocupam em produzir para esses tipos de periódicos, 

inclusive, esse 1% está concentrado em apenas um professor, o outro não apresenta 

qualquer registro de publicação nessa categoria. Quando verificamos quais foram essas 
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publicações no Lattes, identificamos uma publicação para um jornal de grande 

circulação em Minas Gerais, e a outra publicação refere-se a uma revista para 

professores de circulação nacional. 

Essa baixa percentagem nos permite levantar quatro hipóteses: a primeira aponta para 

um desinteresse por produzir textos para publicações desse tipo, seja pela falta de 

reconhecimento da Academia, seja porque esse tipo de suporte não é prestigiado pelos 

pares; a segunda é que não produzem porque a academia não exige ou não valoriza esse 

tipo de produção; e a terceira é que esse tipo de produção exige que dos professores 

operações discursivas de didatização do conhecimento científico as quais eles não 

dominam ou não têm interesse em operar; e a quarta hipótese é que esses professores 

são adeptos à idéia de que o conhecimento científico deve ser divulgado para os pares, 

que poderão apreciar, discutir, debater, prestigiar ampliar, utilizar das suas pesquisas e 

isso não acontece quando se divulga para a sociedade comum.  

Ao levantar os dados referentes às demais produções bibliográficas, foram encontrados 

os seguintes registros: 1 resenha, 2 prefácios/posfácios/apresentações e 1 organização de 

dossiê temático para periódico científico.  

O levantamento e análise dos dados da produção dos professores que mais produziram 

para periódicos reconhecidos pelo Qualis, nos permitem afirmar que esses professores 

se dedicam mais que a média geral dos professores do Programa, à produção de textos 

para periódicos científicos. Essa dedicação está diretamente ligada às exigências do 

Programa, visto que a maior parte da produção está concentrada em publicações 

mencionadas nas resoluções de ingresso e permanência dos professores no programa.  

O baixo índice de produção para periódicos de divulgação e a descrição das demais 

produções bibliográficas mostram que o discurso produzido por esse grupo de 

professores pesquisadores está na esfera do científico, o que, segundo Bourdieu, indica 

que foram incorporados um habitus e um modus acadêmico que reforçam a estrutura de 

hierarquização e dominação social que o campo científico exerce sobre a sociedade 

comum. Quando se corrobora para a manutenção do conhecimento científico apenas no 
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universo acadêmico, se reforça que existe o que Bourdieu chama de arbitrário cultural 

que supervaloriza o conhecimento científico como o único verdadeiro e que tem 

supremacia sobre todos os tipos de conhecimento.  

A supervalorização desse tipo de discurso dificulta o acesso de um público essencial no 

cenário educacional: o educador escolar. Conforme vimos anteriormente nesta pesquisa, 

o discurso científico tem um léxico próprio à área e ao universo acadêmico. O que o 

torna quase que intransponível ao profissional da educação que não está imerso no 

universo acadêmico. Quando voltamos nosso olhar para as produções bibliográficas dos 

professores pesquisadores da Pós-Graduação, nos damos conta de que, mesmo que 

exista algum movimento em direção à didatização de conteúdos das pesquisas da área, 

esse movimento ainda é bastante tímido e inibido pelas instituições e órgãos reguladores 

dos programas, de modo que o discurso que aqui chamamos de científico-pedagógico 

não encontra espaço significativo nem voz nas produções dos docentes do Programa. 

Isso merece uma reflexão aprofundada, uma vez que além das conseqüências de uma 

baixa contribuição para o campo da aplicação educacional, os problemas da educação e 

do ensino são, em geral, o que alimenta as pesquisas, sendo uma das justificativas para 

o governo e as instituições investirem nas pesquisas. Mas e o retorno social de tais 

investimentos? E o compromisso social dos pesquisadores? O Programa da FaE, por 

exemplo, é denominado de Conhecimento e Inclusão Social. Haveria um movimento 

maior rumo a essa inclusão se a publicação científico-pedagógica fosse mais 

valorizada?  

Foi feito o levantamento dos nomes dos periódicos em que cada professor teve 

publicados os artigos que registrou no Lattes como “Artigos publicados em periódicos”. 

Montamos uma planilha geral com todos os periódicos e a quantidade de vezes em que 

aparecem nos registros dos professores do Programa (Anexo III). 

O total de 1.038 publicações em periódicos está distribuído em 389 títulos, muitos deles 

foram citados apenas uma vez, outros tiveram mais de um registro. Foram registrados 

11 boletins nacionais; 16 jornais sendo 2 nacionais e 14 internacionais; 362 revistas. 



A DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA EM PERIÓDICOS – Juliana Valéria de Abreu 

108 

 

Essa lista de periódicos com as quantidades de vezes que tiveram publicações dos 

docentes do Programa no permitiu o seguinte levantamento: 

 

 250 periódicos tiveram apenas 1 publicação; 

 68 periódicos tiveram 2 publicações; 

 24 tiveram 3 publicações; 

 15 tiveram 4 publicações; 

 5 tiveram 5 publicações; 

 3 tiveram 6 publicações; 

 4 tiveram 7 publicações; 

 2 tiveram 8 publicações; 

 2 tiveram 9 publicações; 

 2 tiveram 10 publicações; 

 4 tiveram 11 publicações; 

 1 teve 12 publicações; 

 2 tiveram 15 publicações; 

 1 teve 20 publicações; 

 2 tiveram 21 publicações; 

 1 teve 23 publicações; 

 1 teve 35 publicações; 

 1 teve 75 publicações; 

 1 periódico teve 109 publicações. 
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Do total de 1038 publicações em periódicos, apenas 124 foram identificadas como 

Qualis Internacional A24, distribuídas em 18 títulos diferentes. Esse dado aponta para 

uma considerável dificuldade de se publicar em periódicos com a classificação máxima 

do Qualis, seja pelo enorme volume de artigos recebidos por estes periódicos e a 

impossibilidade de atender a demanda de publicação, seja pela dificuldade dos autores 

em se cumprir com as exigências constantes nas normas de publicação. A primeira 

hipótese nos parece a mais provável, visto que o habitus de produção de artigos 

científicos já pode ser considerado incorporado pelos professores pesquisadores quando 

analisamos o volume de produções que também demandam o domínio da linguagem 

acadêmica, como as produções para livros e anais de congressos. Dos 18 títulos de 

revistas, três delas se destacaram pela quantidade de artigos publicados, a Revista 

Brasileira de Educação teve 23 artigos publicados por professores do Programa, 

seguida da Educação e Pesquisa (USP), com 21 publicações, e Cadernos de Pesquisa 

(Fundação Carlos Chagas) com 20 publicações.  

Classificados como Nacional A25, temos identificadas 82 publicações, distribuídas em 

36 títulos diferentes, todos com de 1 a 4 artigos publicados. Por ser uma classificação 

mínima especificada nas três últimas resoluções do Programa, esperávamos que tivesse 

um número mais representativo do que o número de publicações classificadas como 

Internacional A. Esse dado nos leva a inferir que o modelo da atual produção exigida 

pela CAPES não corresponde à realidade de publicações periódicas no Brasil, de modo 

que a demanda por publicação de artigos produzidos por professores dos programas de 

Pós-Graduação em periódicos classificados como Nacional A certamente é muito maior 

que o suportável por esses periódicos, fazendo com que haja sempre um grande volume 

de artigos recebidos para apreciação das editorias desses periódicos. 

Das outras classificações do Qualis que não estão previstas de forma explícita nas 

resoluções do programa, chamaram-nos a atenção dois outros dados: os três periódicos 

                                                 
24 A lista de Qualis que trabalhamos nesta pesquisa possui o total de 87 títulos classificadas como 

Internacional A. 

25 A lista de periódicos classificados pelo Qualis como Nacional A tem 91 títulos. 
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que tiveram maior número de publicações. Uma é classificada como Nacional B, outra 

como Nacional C, e a outra sequer é classificada pelo Qualis. 

Com 35 publicações (a terceira maior quantidade da lista do Anexo III), está a Educação 

em Revista, periódico científico publicado pelo Programa de Pós-graduação da 

Faculdade de Educação da UFMG. A revista existe há quase 24 anos, e, segundo Soares 

(2006) em entrevista publicada no periódico quando da comemoração dos seus 21 anos, 

a motivação para o surgimento da publicação veio da necessidade dos professores 

pesquisadores do Programa em divulgar suas produções em uma época em que existiam 

poucas revistas da área de Educação no País. O Programa teve a necessidade de “ter um 

veículo para publicar o que se estava produzindo, para socializar o conhecimento 

produzido” (SOARES, 2006, p. 212). A revista surgiu nos anos de 1980, quando, junto 

com ela, surgiram diversas outras revistas nas faculdades que tinham programas de Pós-

Graduação, com o mesmo objetivo de socializar a produção dos cursos. De acordo com 

a pesquisadora, houve grande interesse pela revista, pelo prestígio do Programa pela 

excelência e originalidade do modelo de Pós-Graduação.  

Com o tempo, por exigência da CAPES, a revista passou a publicar artigos de autores 

de outras instituições e do exterior, as revistas dos programas tiveram de se adaptar à 

norma de as revistas terem que divulgar prioritariamente artigos de autores de outras 

universidades para não manter internalizada a produção. Percebe-se que a norma foi 

criada com intuito de promover uma maior circulação das pesquisas, de maneira que, a 

publicação de artigos em periódicos de outras universidades pode favorecer a leitura por 

pesquisadores de outras universidades. Levando isso em consideração, a regra da 

CAPES é bem justificada, e teve adesão da Educação em Revista. Quando observamos 

os números dos últimos anos, vimos que a quantidade de publicação interna do 

Programa é de até três artigos por número. Não fosse assim, certamente que o registro 

de 35 artigos publicados pelos professores do Programa seria consideravelmente 

aumentado. Não se pode esquecer de que esse número refere-se às publicações dos 

últimos vinte anos, que é o limite de tempo que o sistema de registro do Lattes mantém 

os registros de publicações em periódicos.  
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A segunda revista que teve maior incidência de registros também é produzida na 

FaE/UFMG, Trabalho & Educação, classificada como Nacional C, teve 75 registros de 

publicações dos professores. Trata-se de uma revista científica, com artigos escritos por 

professores da própria faculdade que a edita, e professores de outras instituições. Seu 

formato não deixa dúvidas na categoria científica em que se enquadra, porém, ainda é 

uma revista cuja maior parte dos artigos é produzida por professores da própria 

instituição, o que certamente pesa na avaliação do Qualis. 

Para discutir o primeiro maior registro de publicações em periódicos por professores do 

Programa, é necessário que se retome aqui a conceitualização trabalhada nesta pesquisa 

de periódico científico-pedagógico. A principal característica desse tipo de periódico é o 

Leitor-Modelo, que é o educador escolar. Os artigos mantêm algumas características do 

texto científico, como menções a outras pesquisas sobre o tema, citações de outros 

autores, referências bibliográficas, referência do autor, entre outras. É um discurso 

geralmente produzido pelos próprios pesquisadores, que realizam operações discursivas 

que objetivam favorecer a compreensão do conteúdo de suas pesquisas por educadores 

que não estão imersos no universo acadêmico.  

Essa didatização do conteúdo permite que as pesquisas saiam das universidades e 

contribuam para a reflexão e discussão de questões educacionais e de ensino que fazem 

parte do dia-a-dia da escola. Esse tipo de periódico dirigido ao educador escolar pode 

ser um diferencial nas práticas de ensino, na medida em que a reflexão provocada pede 

ser fundamenta à transformação, à mudança do quadro educacional do País. 

Partindo da definição de periódico científico-pedagógico, que foi melhor trabalhada no 

capítulo 2, item 2.3 desta pesquisa, procurei identificar na lista de periódicos que 

tiveram publicações dos professores do Programa de Pós-Graduação da FaE, periódicos 

que apresentassem essas características, com intuito de averiguar se houve publicações 

em periódicos com características desse tipo, em quais proporções aparecem nos dados, 

e o que isso pode representar. 
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A identificação se deu pelo conhecimento do campo que eu já trazia, e pela pesquisa 

busca na Internet por alguns periódicos que pudessem ser lidos nesse veículo, e a busca 

em bibliotecas da própria universidade por títulos que eu ainda não conhecia. Isso 

ocorreu para ter melhor explicitado o perfil dessa produção e possibilitar a discussão a 

que me propus. Buscamos periódicos nacionais, visto que os internacionais obedecem a 

regras de produção que nem sempre são possíveis de serem identificadas ou nem 

sempre estão explicitadas, além de não ser possível encontrar muitos eles em 

bibliotecas. 

Uma primeira identificação de periódicos que classifico como científico-pedagógico se 

deu pela análise da lista do Qualis. O primeiro critério foi que estivessem no universo 

de periódicos revista, outro é que não tivessem vínculos diretos com instituições de Pós-

Graduação e pesquisa. Somente depois, busquei na internet e nas bibliotecas para 

conhecer os periódicos, formatos, discursos e levantar as características gerais que são 

comuns a todos. Cheguei à seguinte lista: 

 

1. Educação (São Paulo) LC26 

2. Presença Pedagógica 

3. Pátio 

4. Ponto & Vírgula LB 

5. Caderno Pedagógico LC 

6. Cadernos de Educação Escolar Indígena LC 

7. Benjamin Constant (Rio de Janeiro) NC 

8. Bolema (Rio Claro) NB 

9. Cadernos de Educação Especial NC 

10. Ciência Hoje NB 

11. Revista Ágora (Rio de Janeiro) NB 

12. Acta Científica. Ciências Humanas NC 

                                                 
26 As letras ao lado dos títulos correspondem à classificação no Qualis: Local B, Local C, Nacional B e 

Nacional C. As revistas que não têm letras maiúsculas ao lado do título é porque não foram classificadas 

por essa avaliação. 
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13. Comunicação & Educação NC 

14. Contexto & Educação NC 

15. Convergência (Rio de Janeiro) NC 

16. Educação em Foco (Juiz de Fora) NC 

17. Inter-ação (Goiânia) NC 

18. Reflexão e Ação NC 

19. Revista do Professor de Matemática NC 

20. Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte NC 

21. Revista Novos Rumos NC 

22. AbcEducatio (São Paulo) LA 

23. Contemporânea (Rio de Janeiro) LA 

24. Nuances (Presidente Prudente) LA 

25. Perspectiva (Erexim) LA 

26. Plural (Florianópolis) LA 

27. Revista Educação & Tecnologia LA 

28. Textura (Canoas) LA 

29. Caderno de Pedagogia (Ribeirão Preto) LB 

30. Ciência em Movimento LB 

31. Educação Matemática em Revista (Rio Grande do Sul) LB 

32. Horizonte (João Pessoa) LB 

33. Inclusão. Revista da Educação Especial LB 

 

Percebemos que a quantidade de periódicos que tem um discurso que poderia ser 

considerado intermediário ao científico e a divulgação, o que chamamos de científico-

pedagógico, é bastante significativa, o que pode ser um indicativo de que seus editores 

têm ciência da necessidade e importância desse tipo de publicação direcionada ao 

educador escolar.  

Das 33 revistas apontadas, 14 têm o suporte atraente ao leitor, são coloridas, trazem 

ilustrações e fotos, possuem outros aspectos semelhantes às revistas de divulgação 

como a presença de chamadas na capa, chamadas no início dos artigos (na linguagem 

jornalística “nariz de cera”), dão destaque a alguns trechos dos artigos (olhos) e 
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anúncios publicitários. Essas não apresentam vínculo direto com instituições de ensino 

universitário. As outras 19 revistas têm um formato mais parecido com as científicas, 

algumas têm vínculos com instituições de ensino superior, mas não estão diretamente 

ligadas à Pós-Graduação. O que as classifica como científico-pedagógicas é o tipo de 

discurso e a grande quantidade de artigos escritos por professores da Educação básica, 

alunos de Graduação, e alunos dos cursos de especialização. Esta última característica 

denota dois tipos de circuitos editoriais que às vezes não se cruzam: temos por um lado, 

o ponto de vista de quem produz pesquisa de outro o de quem produz práticas 

educacionais. 

O periódico científico-pedagógico não tem exclusivamente artigos escritos por 

pesquisadores, alguns deles são escritos por jornalistas especializados ou 

comprometidos com a área de Educação, existem também matérias, entrevistas, 

reportagens, verbetes e uma série de outros gêneros textuais além dos artigos.  

O que as diferencia dos periódicos científicos e dos de divulgação é o tipo de discurso, 

que permeia a linha limítrofe entre o que é divulgação e  o que é discurso científico. 

Não se trata de um discurso de reescrita do discurso maior (científico), mas um trabalho 

de elaboração de um outro discurso, específico, no qual se revela uma ação 

comunicativa que parte de um outro discurso e se dirige para um outro destinatário 

(ZAMBONI, 2001, p. xix). 

Essa discussão se fez necessária como preâmbulo para a lidarmos com o dado do 

periódico que teve o maior número de publicações pelos professores da Pós-Graduação 

da FaE. Isso porque se trata de um periódico de divulgação científica, que teve 

registradas 109 publicações na Plataforma Lattes: a revista Presença Pedagógica. Esse 

número é bastante expressivo diante dos outros, equivale a, aproximadamente, 11% da 

produção total dos professores. A revista não está classificada pelo Qualis na área de 

Educação, mas é aceita no registro da Plataforma Lattes porque é classificada em Qualis 

de outras áreas, como, por exemplo, a de Letras/Lingüística. Na avaliação que teve os 

resultados divulgados posteriormente ao início dessa pesquisa (setembro de 2008), 

avaliação nessa outra área de conhecimento, a revista foi classificada com Qualis 

Nacional A. Esse dado nos instiga a questionar como uma revista da área de Educação 

pode ser classificada em uma outra área com conceito Nacional A e nem sequer entra na 
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própria área? Porque esse periódico não traz artigos específicos à área de Letras, mas 

sim artigos de temáticas diversas da área de Educação. No entanto, não nos propusemos 

nesta pesquisa a analisar os motivos pelos quais isso acontece, mas sim realizar nossa 

análise do dado apresentado relativo à produção dos professores. 

O fator chave para compreendermos o volume de publicações nesse periódico está na 

sua idealização e criação (1995). O primeiro Editor Geral foi o professor Neidson 

Rodrigues, que era Diretor da FaE na época. Ele esteve à frente da editoria da revista 

durante um ano, e logo depois quem assumiu esse posto foi Graça Paulino, também 

professora da FaE, a qual permaneceu nesse cargo durante dez anos. A linha editorial 

declarada pela revista é a produção de uma revista para os professores da Educação 

Básica, proposta que se mantém até os dias de hoje. Os membros do Comitê Editorial 

quando a revista foi criada, eram todos professores da FaE/UFMG, que hoje já está 

ampliado para membros de outras universidades e até estrangeiros. (FRADE, 2000, p. 

74-78). 

E, durante todos esses anos, a revista se manteve aceita pelos professores da FaE, 

configurando-se (mesmo não sendo um periódico científico) como uma revista de 

divulgação séria e que apresenta artigos de cunho científico mas com uma linguagem 

acessível ao educador escolar. A maioria dos artigos é escrita por professores 

pesquisadores de diversas instituições de Ensino Superior e de Pós-Graduação, o que 

atribui credibilidade aos leitores.  

O que nos interessa a esta pesquisa é o fato de que esse alto número de registros de 

publicações de professores em um periódico científico-pedagógico nos mostra  a 

operação discursiva de didatização dos conteúdos das pesquisas em forma de artigos 

que têm como Leitor-Modelo um público diferente dos pares, é uma atividade possível 

e que desperta interesse dos professores pesquisadores. Não fosse isso, mesmo com uma 

colega de trabalho à frente da editoria da revista durante tantos anos, não haveria a 

incidência de tantas publicações em um periódico que não é dirigido aos pares e que não 

tem reconhecida a qualidade editorial pelo Qualis da área. 
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Produzir artigos que sejam acessíveis e que tenham como público-alvo uma comunidade 

externa à academia pode não ser uma tarefa simples do ponto de vista de sua produção. 

Quando se está imerso em um habitus marcado pelas especificidades do seu discurso, a 

tarefa de tratar dos produtos desse meio para outros grupos pode ser bastante 

complicada. Cabe aos autores avaliar as funções desse outro discurso, a importância e 

possibilidades de contribuição para melhoria da qualidade das escolas e do ensino. Essa 

melhoria está diretamente ligada às práticas e ao conhecimento dos docentes 

envolvidos, saberes e práticas que podem ser refletidas, aprimoradas, atualizadas de 

forma a contribuir sobremaneira no cenário da educação escolar. Tal avaliação também 

precisa ser feita pela CAPES, responsável pela regulamentação e avaliação dos 

programas de Pós-Graduação no País, no sentido de reavaliar os possíveis impactos e 

contribuições de produções científico-pedagógicas para a educação escolar.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise da produção bibliográfica dos professores do Programa de Pós-Graduação da 

FaE/UFMG, feita nesta pesquisa, revelou o panorama geral de produção desses 

professores e nos permitiu refletir acerca das normas que regem o Programa e seus 

efeitos no campo da produção e da divulgação das pesquisas acadêmicas da Educação.  

A produção bibliográfica que tem o maior número de publicações dos professores do 

programa é para anais de congressos, entre resumos e artigos completos. O que pode ser 

explicado, quando observarmos as resoluções aqui trabalhadas, pela exigência da 

CAPES por participação em eventos de âmbito nacional e internacional com 

apresentação de trabalhos. Se esses eventos estão classificados pelo Qualis Eventos, 

participar de comunicação e apresentar o texto para publicação nos anais pode ser 

menos moroso do que aguardar a apreciação dos artigos pelos comitês editoriais das 

revistas da área. A participação em eventos reconhecidos pelo Qualis favorece o 

cumprimento de metas de participação prevista nas resoluções e, paralelamente, 

favorece o cumprimento das metas de publicações.  

Com o foco na produção para periódicos, observamos que todos os professores possuem 

alguma produção registrada na Plataforma Lattes, a maior parte dessas produções está 

em periódicos classificados pelo Qualis, mostrando que prevalece o modelo de 

produção de texto orientado pela CAPES, os Programas e os órgãos e instituições 

financiadoras das pesquisas.  

Para periódicos de divulgação, 36 dos 64 professores tiveram algum tipo de publicação, 

sendo que, do total de 275 publicações desse tipo, 107 estão concentradas em um único 

professor, que produz com certa regularidade para dois jornais mineiros dede 1995. 

Trinta e cinco publicações são de uma professora que ocupou o cargo de diretora da 

faculdade por alguns anos, as publicações são datadas do mesmo período, o que nos 

permite inferir que, parte dessa produção pode estar ligada ao cargo ocupado e a uma 

demanda das mídias por informações, entrevistas e debates cuja participação se deve 
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pela autoridade conferida à diretora da Faculdade de Educação de maior prestígio e 

destaque em Minas, pelo seu papel social no desenvolvimento de pesquisas relevantes 

ao campo educacional que têm beneficiado de variadas formas a sociedade comum. 

Portanto, os 133 textos para jornais de notícias e periódicos restantes foram produzidos 

por outros 34 professores, em uma média de 4 publicações por professor.  

A produção para periódicos aqui classificados como científico-pedagógicos é bastante 

significativa entre os professores de Pós-Graduação da FaE, se comparada com a 

produção para periódicos científicos. Isso revela que já tem existido entre os professores 

a preocupação com a difusão do conhecimento para setores não acadêmicos da 

Educação. Esse tipo de periódico tem como público-alvo os professores da Educação 

Básica, que estão nas salas de aula, e outros educadores que estão nas escolas. Divulgar 

as pesquisas acadêmicas para esse outro público é de fundamental importância não só 

para esses professores, mas também para os alunos, na medida em que o acesso aos 

estudos e pesquisas desenvolvidas na Pós-Graduação permite que o professor reflita, 

atualize seus conhecimentos e reveja suas práticas, contribuindo, assim, para a mudança 

do atual cenário da Educação no País. 

A Educação do nosso País enfrenta problemas que estão na base do desenvolvimento 

social, que, enquanto não tiverem atenção especial inclusive das instituições e ensino 

superior e dos pesquisadores da área, continuarão causando o entrave ao progresso e à 

melhoria da qualidade de vida da população. Problemas escolares como na 

alfabetização, o alto índice de repetência, a evasão escolar entre outros, ainda 

comprometem a qualidade do ensino e das escolas do país. Por isso, é de fundamental 

importância que sejam promovidas ações que contribuam para a mudança desse quadro, 

e uma das formas de contribuição é a viabilização do acesso aos novos conhecimentos 

desenvolvidos. 

Quando a CAPES e os Programas de Pós-Graduação regulamentam que os professores 

pesquisadores precisam manter preferencialmente uma produção regular em periódicos 

científicos Qualis A e não valoriza o outro tipo de produção que trabalhamos nessa 
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pesquisa, está corroborando para a manutenção do quadro educacional que hoje vemos 

instaurado.  

Os dados mostram que os professores, guiados pela necessidade de cumprimento da 

produção exigida nas resoluções do Programa, pesquisam para alcançar resultados e 

cumprirem com as metas propostas pela CAPES e nas resoluções dos programas. As 

escolas, onde a complexidade da realidade é um desafio diário para o educador, 

alimentam as pesquisas, são objeto de estudo, mas ainda não são por elas beneficiadas 

proporcionalmente com a mesma dinâmica em que os estudos avançam. 

Se levassem em consideração apenas as regras do jogo, os professores produziriam 

apenas para serem reconhecidos pelos pares, adquirirem prestígio e para manterem-se 

nos seus postos de trabalho. 

A produção dos professores da FaE nos leva a perceber que, independente das regras de 

manutenção dos programas, boa parte dos professores tomam para si o compromisso 

social da difusão do conhecimento adquirido para a parte da sociedade que mais precisa 

se beneficiar desses estudos: o educador escolar. A quantidade de professores que 

prestigia a produção para esse público e, ainda que não valorizada pela academia, 

produz para esse outro público nos leva a perceber que o reconhecimento dos problemas 

educacionais e o anseio e comprometimento com a mudança é muito mais um 

movimento individual do que do coletivo das próprias universidades. Não cabe aqui 

apontar culpados ou inocentes, mas sim provocar uma reflexão de como a ordem é 

colocada e a quem ela beneficia. 

Podemos dizer que o reduzido impacto das pesquisas sobre a qualidade do ensino no 

Brasil e para a redução das desigualdades educacionais e, consequentemente, sociais, é 

alimentado, em parte, pelo pragmatismo dos conhecimentos adquiridos com as 

pesquisas. O formato da produção da pós-graduação como encontramos hoje, não são 

favoráveis à divulgação da ciência e à conseqüente apropriação pelo educador escolar.  

Os dados mostram que existe um empenho dos professores em buscar, individualmente, 

formas alternativas de disseminação dos conhecimentos adquiridos. Uma delas é a 
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produção para periódicos que tenham um formato e uma linguagem mais acessível de 

forma a aproximar os conteúdos acadêmicos da realidade e do universo escolar. Mas é 

necessária uma revisão das regras e do formato de produção científica que se vê 

instaurado hoje, estimular a elaboração de textos que circulem em formas alternativas 

de periódicos, os resultados e as atualidades das pesquisas para outras instâncias do 

campo educacional. É preciso que se possibilite ao educador escolar acesso a dados e 

discussões que podem contribuir muito para a reorganização de todo um sistema escolar 

empírico, que extrapola os limites do teórico e do conceitual. A prática profissional é 

capaz de subsidiar o profissional da educação a filtrar e adaptar os conhecimentos 

trabalhados nas universidades em função das suas reais necessidades docentes.  

Ao pesquisador deve caber não apenas escolher os problemas e objetos de pesquisas, 

mas também deve ser tarefa ou compromisso, a divulgação dos resultados para uma 

audiência maior que os pares. Para isso, é necessário que se crie um habitus de 

desenvolver diferentes formas de discurso que se adequem a mais de um público leitor, 

contribuindo com novas formas de fazer e de lidar com os novos paradigmas que 

envolvem a escola. . 

Hoje, quando cercamos um tema ou problematizamos a realidade concreta das 

experiências humanas, nos defrontamos com um emaranhado de aspectos políticos, 

ideológicos, religiosos, sociológicos, culturais e históricos, entre outros, que atravessam 

a nossa compreensão das questões cotidianas, exigindo uma postura mais incisiva dos 

professores, que escapa ao ambiente acadêmico. Com isso, podemos entender que as 

ciências humanas estão sofrendo um processo de deslocamento que coloca em questão a 

própria definição de o que vem a ser um professor pesquisador.  

É necessário que se proponha uma transformação radical do discurso acadêmico 

contemporâneo, substituindo os grandes sistemas teóricos por um tipo de texto que seja 

acessível a outros profissionais da mesma área, inaugurando um novo discurso que se 

caracteriza por ser mais que a representação do sistema.  
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Assim, em consonância com alguns autores aqui trabalhados, a complexidade da 

experiência humana não pode ser esgotada no interior de sistemas teóricos fechados, 

pois o que está em jogo é a formulação de um estilo de escrita teórica comprometida 

com um rompimento mais definitivo com as abordagens conceituais enrijecidas pela 

influência da racionalização científica no interior das ciências humanas. (BRAIT, 2005, 

p. 317-318). 

E, de acordo com Frade (2000), é necessário um sistema de escrita que viabilize a sua 

socialização, que possa ser inscrito em processos sociais de produção de periódicos 

científico-pedagógicos favorecidos pela ampla divulgação e por motivações sociais para 

que esse tipo de texto seja colocada em uso (p. 173). O ordenamento do campo 

educacional não precisa ser desfeito, mas sim a reduzida visão de que os conhecimentos 

produzidos na academia devem permanecer somente dentro dela.  

Para concluir ressaltaremos o foco a que esta pesquisa conseguiu chegar e apontaremos 

algumas direções de investigação para futuros trabalhos.   

Nesta pesquisa tratamos mais de condições de produção do discurso que propriamente 

dos enunciados, trabalhando a idéia de Bourdieu (1983) sobre as regras do campo 

acadêmico e as hierarquias simbólicas presentes neste domínio e com a metáfora de 

Foucault (2007) sobre regimes distributivos ou formações discursivas. Dessa forma, não 

se tornou necessário analisar a superfície linguística dos enunciados: o foco maior do 

discurso está no suporte onde se apresenta, no feixe de relações que o configuram, nas 

regras de sua produção e nas condições de sua existência.  

A análise dos enunciados, uma concretização material dos discursos, poderia ser 

realizada visando a  comparação entre  textos de um mesmo autor ao produzir sobre um 

mesmo tema,  dirigidos a  dois tipos de leitores: os de  periódicos científicos e aqueles 

que lêem textos  de divulgação científica. Dessa forma, nos deslocaríamos das 

condições de produção para as regras de produção interna dos enunciados, considerando 

outros leitores modelo.  
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 Se optássemos por analisar a produção para cada tipo de periódico, considerando o 

tema, poderíamos também refletir sobre quais temáticas são objeto de divulgação 

científica, identificando recortes por áreas de pesquisa e as temáticas que teriam, em 

potencial,  maior possibilidade de "transposição" para o campo das práticas.   

Precisamos ressaltar também que se trata de uma análise da produção de vinte anos, 

mas sem a perspectiva dos sujeitos que produzem: os dados foram retirados de registro 

escrito formal que contém uma estrutura de currículo que não explicita os modos de 

produção, mas poderíamos investigar, em pesquisas futuras, o que pensam os 

professores sobre esta produção investigando as relações que estão de jogo,  seus 

condicionantes e  suas estratégias.  

Finalmente, a eleição de um tipo de suporte, os periódicos, deixa de fora o conjunto de 

outras produções que também visam a divulgação científica. A análise que se fez teve 

como foco este tipo de produção, mas a ampliação para outros tipos de publicação 

impressa e sobre a atuação dos professores do programa em outras mídias, como TV, 

rádio e internet, pode lançar algumas luzes sobre interesses individuais e coletivos e 

sobre outras estratégias, quiçá mais ágeis, de divulgação científica, aspecto tão relevante  

para  o campo da educação.   

Terminamos ressaltando que a pós-graduação não se constitui na totalidade das ações da 

universidade e, por conseguinte, não estamos nos referindo a outras dimensões na 

análise de ações de divulgação da  FaE/UFMG. O presente estudo teve como objeto 

analisar a produção da pós-graduação e dos sujeitos coletivos que fazem parte dela, 

buscando relacionar pesquisa e divulgação e compreender melhor um lugar simbólico 

da produção que se distingue dos outros lugares na hierarquia universitária. 
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ANEXO II 

Tabela referente à produção bibliográfica dos professores da Pós-Graduação da 

FaE/UFMG 

No.  

Artigos 

completos 

publicados 

em 

periódicos 

Textos em 

jornais de 

notícias/ 

revistas 

Livros 

publicados/

organizados 

ou edições 

Capítulos 

de livros 

publicados 

Trabalhos 

completos 

publicados 

em anais de 

congressos 

Resumos 

publicados em 

anais de 

congressos 

Demais 

produções 

bibliográficas 

Produção 

bibliográfica 

total 

1 8  1 1 12 7 28 57 

2 8  6 8 9 2   33 

3 34 3 1 6 14 5 3 66 

4 15  7 17 22 37 3 101 

5 11  4 13 10 5 4 47 

6 24 36 19 21 30 15 22 167 

7 12 5 2 14 17 9 3 62 

8 16 3 10 22 10 20 1 82 

9 28 107 1   7 1 4 148 

10 15  9 2 47 27   100 

11 1  13 12 9 2   37 

12 12  11 10 13 17 6 69 

13 13    5 26 39 1 84 

14 17 3 4 9 13 26 4 76 

15 4    2 14 4 4 28 

16 12  6 16 24 28 1 87 

17 1 4 3 6 25 20 11 70 

18 33 2 7 18 23 28 28 139 

19 9      3 17 1 30 

20 52  12 19 49 63 1 196 

21 26  22 25 30 8 17 128 

22 7 4 3 13 25 40 1 93 

23 6 3   5 15 9 3 41 

24 17  7 10 15 18 9 76 

25 16 1 10 14 31 14 5 91 

26 35 7 7 7 19 6   81 
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27 13 2 4 11 13 12 6 61 

28 24 3 4 7 22 20 5 85 

29 3 1 4 7 14 8 3 40 

30 8  5 7 29 3 9 61 

31 13  9 13 19 35 15 104 

32 58 2 19 52 54 11 3 199 

33 35 6   43 18 18 7 127 

34 10  6 14 16 1 2 49 

35 5  1 4 32 6   48 

36 23 4 5 7 26 11 23 99 

37 3  2 3 6 5 2 21 

38 18 1 3 18 18 21 7 86 

39 22 1 4 6 43 39 2 117 

40 30 4 14 15 8 5 1 77 

41 11 1 1 4 8 2 2 29 

42 25 1 6 22 14 18 6 92 

43 10  1 5 19 10 19 64 

44 12 1 16 4 12 23 2 70 

45 14  1 2 13 7 3 40 

46 10 2 3 7 22 11 2 57 

47 7  5 8 15 11 26 72 

48 21 1 1 3 37 27 26 116 

49 22 8 15 30 22 20 14 131 

50 14  6   23 9 1 53 

51 12  13   61 39   125 

52 36 3 12 28 20 25 11 135 

53 5 7 3 8 29 49 8 109 

54 25  2 8 26 37 4 102 

55 22 2 1 5 11 23 8 72 

56 4 2 1 13 4 45 4 73 

57 4    1 11 14   30 

58 15  1 3 34 29 7 89 

59 16 1 4 17 9 7 2 56 

60 15 5 9 13 18 19 4 83 

61 18 2 7 12 11 4 2 56 

62 6  1 3 0 14 1 25 
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63 12 36 5 12 5 1 3 74 

64  5 1 12 5 0 7 1 31 

  1038 275 371 695 1254 1113 401 5147 
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ANEXO III 

Lista geral de títulos de periódicos publicados e quantidade de publicações 

  

 

N. Periódico 

Quantidade 

de 

publicações 

1.  A Imagem Rainha, Rio de Janeiro 1 

2.  Abeno, Rio de Janeiro 1 

3.  Actas, BUENOS AIRES 1 

4.  Adult Education and Development 1 

5.  Aletria Revista de Estudos de Literatura, Belo Horizonte 1 

6.  Alfabetização e Cidadania - Revista de Educação de Jovens e Adultos, 

São Paulo 

8 

7.  Alfabetização e Letramento na Infância, Brasília - DF 1 

8.  Alternativas. Serie: Espacio Pedagogico, Argentina 1 

9.  AMAE Educando 10 

10.  American Journal of Physics 1 

11.  American Journal of Surgery 1 

12.  Anglo Brazilian Studies, Londres 2 

13.  Anos 90 (UFRGS) 1 

14.  Antropologia, Milano 2 

15.  Archivos Analíticos de Políticas Educativas 1 

16.  Argumentos, Montes Claros 1 

17.  Arquivos Brasileiros de Cardiologia, São Paulo 1 

18.  Aster (Paris), Paris 2 

19.  Atod de Pesquisa em Educação 1 

20.  Avaliação (Campinas), Campinas 2 

21.  Avaliação e Políticas Públicas em Educação, Rio de Janeiro 2 

22.  Barbarói, Santa Cruz - RS 1 

23.  BAY, Belo Horizonte 1 

24.  Bd 98 Studien Zur Internationalen Schulbuchforschung, Hannover 1 

25.  Bolema (Rio Claro), Rio Claro, SP 4 

26.  Boletim Brasileiro de Esporte Escolar, Brasília 1 

27.  Boletim de Análise da Conjuntura Política, Belo Horizonte 1 

28.  Boletim de Educação Matemática, Rio Claro (SP) 1 

29.  Boletim do CDPHA, Belo Horizonte 9 

30.  Boletim do Centro de documentação e pesquisa Helena Antipoff - 

CDPHA, Belo Horizonte 

1 

31.  Boletim do Cesp, Belo Horizonte 1 

32.  Boletim do Salto Para o Futuro, Rio de Janeiro 2 

33.  Boletim Histórias, Belo Horizonte 1 

34.  Boletim informativo da associação brasileira de psicoterapia e medicina 

comportamental, Campinas 

1 
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35.  Boletim Salto Para o Futuro, Rio de Janeiro 3 

36.  Boletim técnico do SENAC, Rio de Janeiro 3 

37.  Caderno Brasileiro de Ensino de Física, Florianópolis 6 

38.  Caderno Catarinense de Ensino de Física, Florianópolis 11 

39.  Caderno de Educação, Belo Horizonte 2 

40.  Caderno de Filosofia e Ciências Humanas da Faculdade de Ciências 

Humanas e Letras Fahl, Belo Horizonte 

1 

41.  Caderno de Filosofia e Ciências Humanas, Belo Horizonte 3 

42.  Caderno do Ceas, Salvador - BA 2 

43.  Caderno do Neppcom Nucleo de Pesquisa do Pensamento Complexo, 

Belo Horizonte 

1 

44.  Caderno do Professor, SEE/MG Belo Horizonte/MG 11 

45.  Caderno Pedagógico, Goiânia 1 

46.  Caderno Pedagógico, Lageado (RS) 1 

47.  Caderno Temático Smed, Belo Horizonte 1 

48.  Cadernos Ceale Intermedio, Belo Horizonte 2 

49.  Cadernos CEDES, São Paulo 2 

50.  Cadernos da América Latina, Rio de Janeiro 1 

51.  Cadernos da Tv Escola PCN na Escola, Brasília 1 

52.  Cadernos da Uemg, Belo Horizonte 1 

53.  Cadernos de Agosto: Patrimônio Material e Escola, Montes Claros - MG 1 

54.  Cadernos de Avaliação, Belo Horizonte 2 

55.  CADERNOS DE CENTRO DE PESQUISA LITERARIA DA PUCRS, 

RIO GRANDE DO SUL 

1 

56.  Cadernos de Ciências Sociais, Belo Horizonte 2 

57.  Cadernos de Educação (Pelotas), Pelotas RS 1 

58.  Cadernos de Educação Básica, Brasília 1 

59.  Cadernos de Educação Fae Uemg, Belo Horizonte - MG 2 

60.  Cadernos de Educação, Pelotas 3 

61.  Cadernos de Estudo: Educação Musical, Belo Horizonte/ ed. Atravez 1 

62.  Cadernos de Estudos Fundação Gênesis, Pará de Minas-MG 1 

63.  Cadernos de Estudos Sociais da Fundação Joaquim Nabuco (Recife/PE) 1 

64.  Cadernos de História da Educação, Uberlândia-MG 1 

65.  Cadernos de Pesquisa (Fundação Carlos Chagas), São Paulo 20 

66.  Cadernos de Pesquisa em Educação (UFES) 2 

67.  Cadernos de Pesquisa. Programa de Pós-Graduacao em Sociologia 

Politica, Universidade Federal de Santa Catarina, Porto Alegre 

1 

68.  Cadernos de Pesuisa do Napq, Belo Horizonte 1 

69.  Cadernos de Psicologia (Belo Horizonte) 1 

70.  Cadernos de Psicologia e Educação - Paidéia, Ribeirão Preto - SP 2 

71.  Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro 1 

72.  Cadernos do CEAS, Salvador 6 

73.  Cadernos do CRH (UFBA) 1 

74.  Cadernos do Professor, Belo Horizonte 1 

75.  Cadernos Ensinar, Belo Horizonte 4 
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76.  Cadernos Ese, Niterói 1 

77.  Cadernos Nupes, São Paulo 1 

78.  Cadernos Pagu (UNICAMP) 2 

79.  Cahiers du Bresil Contemporain, PARIS 1 

80.  Cahiers Du Monde Hispanique Et Luso Brésilien Caravelle, Toulouse, 

França 

1 

81.  Caminhos (UFMG), Belo Horizonte 4 

82.  Caminhos da História (UEMC), Montes Claros 1 

83.  Canadian Journal of Physics 1 

84.  Canadian Journal Of Science Mathematics And Technology Education, 

Canadá 

1 

85.  Carretel Revista de Psicoanálisis Con Ninõs, Barcelona 1 

86.  Carretel, Buenos Aires 2 

87.  Centro de Estudos Portugueses, Faculdade de Letras da UFMG 2 

88.  Centro Interdisciplinario de Estúdios Sobre El Nino, Buenos Aires - 

Argentina 

1 

89.  Chemical Education: Research and Practice, Ioannina, Greece 1 

90.  Chronique Internationale - Institut de Recherches Economiques et 

Sociales 

1 

91.  Ciência & Educação, Bauru - SP 1 

92.  Ciência e Cultura 1 

93.  Ciência e Educação (UNESP) 2 

94.  Ciência Hoje, Rio de Janeiro 1 

95.  Communications in Statistics-Theory and Methods, New York 1 

96.  Condições de Trabalho Globalização Capitalista, Belo Horizonte 1 

97.  Contemporary Issues in Technology Education 1 

98.  Contexto e Educação, Ijuí - RS 1 

99.  Correio Revista da Escola Brasileira de Psicanálise, Belo Horizonte 2 

100.  Critica marxista, Roma 1 

101.  Cronos Revista de História, Pedro Leopoldo 1 

102.  Cuadernos Argentinos de Historia de La Psicologia, Buenos Aires 1 

103.  Cuadernos de Antropología Social, Buenos Aires 1 

104.  Cuadernos de pedagogia (Ed. Impresa), Barcelona, España 1 

105.  Cultural Studies of Science Education 3 

106.  Culture and Psychology, London,Thousand Oaks,New Delhi 1 

107.  Currículo Sem Fronteiras, Estados Unidos 2 

108.  Dados, Rio de Janeiro 1 

109.  Debate Sindical 1 

110.  Decisio: saberes para la acción en educación de adultos, Pátzcuaro 1 

111.  Democracia Viva 1 

112.  Diálogo Revista de Ensino Religioso, São Paulo 1 

113.  Dimensões; Revista de História da UFES, Vitória/ES 1 

114.  Discorpo, São Paulo, SP 1 

115.  Do Centro de Estudos Portugueses, Belo Horizonte 1 

116.  Docencia 1 
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117.  Dois Pontos Teoria e Prática Em Educação, Belo Horizonte 12 

118.  DOXA - Revista Semestral do Leste de MInas, Coronel Fabriciano - MG 1 

119.  Early Child Development and Care, Amsterdam 1 

120.  Economia Rural, Viçosa _ MG 1 

121.  Educação & Linguagem, São Bernardo do Campo 1 

122.  Educação & Realidade, Porto Alegre 1 

123.  Educação & Sociedade, Campinas 21 

124.  Educação & Tecnologia, Belo Horizonte 3 

125.  Educação (São Paulo) 2 

126.  Educação (UFSM) 3 

127.  Educação Brasileira 1 

128.  Educação e Cultura Contemporânea 2 

129.  Educação e Filosofia, Uberlândia 3 

130.  Educação e Matemática, Lisboa-Portugal 1 

131.  Educação e Pesquisa (USP), São Paulo 21 

132.  Educação e Realidade, Porto Alegre 10 

133.  Educação e Realidade, São Paulo 2 

134.  Educação e Revista, São Paulo 1 

135.  Educação e Sociedade 7 

136.  Educação Em Foco, Belo Horizonte 3 

137.  Educação em Foco, Juiz de Fora 4 

138.  Educação em Questão 2 

139.  Educação em Revista (UFMG), Belo Horizonte 75 

140.  Educação em Revista, Brasília 1 

141.  Educação em Revista, Marília 1 

142.  Educação Popular Afro Brasileira, Florianópolis 1 

143.  Educação Sociedade Culturas, Porto 1 

144.  Educação Unisinos, São Leopoldo 1 

145.  Educação, caminho para a construção da cidadania, Salvador, Bahia 2 

146.  Educación de adultos y desarollo - Espanha 1 

147.  Educacion quimica, Cidade do México 1 

148.  Educación Universitaria, Matanzas - Cuba 1 

149.  Educar em revista, Curitiba - PR 2 

150.  Éducation des adultes et développement - França 1 

151.  Educational Action Research Journal, London, England 1 

152.  Educational Psychologist, New York 1 

153.  EDUCATIONAL RESEARCHER 1 

154.  Educational Studies in Mathematics 1 

155.  Educativa, Goiânia 1 

156.  EL NIÑO, BARCELONA 1 

157.  Em Aberto, Brasília 2 

158.  Em Ensino de Ciências, Porto Alegre 1 

159.  Em Tese, Belo Horizonte:UFMG 1 

160.  Encounters On Education, Canadá 1 
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161.  Encyclopaideia rivista di fenomenologia pedagogia formazione, Bologna 1 

162.  Ensaio - Avaliação e Políticas Públicas em Educação, Rio de Janeiro 2 

163.  Ensaio - Pesquisa em Educação em Ciências, Belo Horizonte 3 

164.  Ensaio, Belo Horizonte 7 

165.  Ensaios de Semiótica, Belo Horizonte 4 

166.  Enseñanza de las Ciencias, Barcelona 4 

167.  Ensino e da Pesquisa, Campinas 1 

168.  Ensino em re-vista, Uberlandia 1 

169.  Escritos Sobre Educação, Belo Horizonte 1 

170.  Espaço Informativo Técnico Científico do Ines, Rio de Janeiro 1 

171.  Estudos Avançados, São Paulo 1 

172.  Estudos do Século XX 1 

173.  Estudos e Documentos, São Paulo 1 

174.  Estudos em Avaliação Educacional, São Paulo 3 

175.  Etnosisteme Processi e Dinamiche Culturale, Roma - Itália 2 

176.  European Journal Of Intercultural Sdudies, ABINGDON - 

OSFORDSHIRE 

1 

177.  Extra-classe em Revista 1 

178.  Folha Proler, Rio de Janeiro 1 

179.  For the Learning of Mathematics, Canadá 1 

180.  FORMAÇÃO, Brasília 1 

181.  Forum, Wallingford (GB) 1 

182.  Foundations of Chemistry, Dordrecht, The Netherlands 1 

183.  GED - Gastrienterologia e Endoscopia Digestiva, São Paulo 1 

184.  Gestão Universitária, Belo Horizonte 1 

185.  Gramsci e o Brasil 2 

186.  GUIX Elements d'Acció Educativa 1 

187.  Het gebruik van modellen en modelleeractiviteiten bij schei- en 

natuurkunde. Nvox, Holanda 

1 

188.  História & ensino, Londrina 1 

189.  História da Educação (ASPHE), Pelotas 3 

190.  Historia de la Educación - Anuário, Buenos Aires 2 

191.  História e Educação Matemática, Rio Claro (SP) 1 

192.  História oral, São Paulo - Sp 1 

193.  História, Ciência e Saúde - Manguinhos, Rio de Janeiro 2 

194.  History of Psychology, Washington, DC, USA 1 

195.  Home Page Georg Eckert Institut, BRUNSCHWEIG 1 

196.  Horizontes (Bragança Paulista) 1 

197.  HPM Newsletter, Grécia 1 

198.  Idéias, São Paulo 2 

199.  IICE (Buenos Aires) 1 

200.  Il Quadrante Scolastico, Bologna 1 

201.  Inchiesta, Bari: Itália 1 

202.  Infância na ciranda da Educação, Belo Horizonte 3 
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203.  Infancia y Aprendizaje, Madrid 1 

204.  Iniciação Científica Newton Paiva, Belo Horizonte 1 

205.  Interagir (UERJ) 1 

206.  International Journal of Educational Research 2 

207.  International Journal Of Science And Mathematics Education, The 

Netherlands 

2 

208.  International Journal of Science Education, London 11 

209.  Internationale d'Éducation, Paris - França 1 

210.  Investigações em Ensino de Ciências, Brasil, Porto Alegre 11 

211.  Jornal Brasileiro de Psiquiatria, Rio de Janeiro 1 

212.  Jornal do Psicólogo, Belo Horizonte 1 

213.  Journal Of Computers In Mathematics And Science Teaching 1 

214.  Journal of Mathematics Teacher Education 1 

215.  Journal of Research in Science Teaching 1 

216.  Journal of Statistical Planning and Inference 1 

217.  Jovem Onda, São Paulo 1 

218.  Kikiriki Cooperación Educativa, Sevilha/Espanha 1 

219.  Kriterion, Belo Horizonte 3 

220.  Lateinamerika Nachrichten, Berlim 1 

221.  Latin American Journal of Fundamental Psychopathology online 2 

222.  Le Cartable de Clio, Genève, Suiça 1 

223.  Leitura: Teoria e Prática, Campinas 2 

224.  Leitura: Teoria e Prática, Porto Alegre 1 

225.  Letras & Letras, Uberlândia 1 

226.  Letras de Hoje, Porto Alegre 2 

227.  Lingua Escrita 3 

228.  Linguistic And Education, Norwood, NJ 1 

229.  Linhas críticas, Brasilia - DF 1 

230.  Memorandum (Belo Horizonte) 4 

231.  Memória da Leitura, Campinas 2 

232.  Mexican Journal Of Educational Research, México 1 

233.  Minas Gerais Suplemento Literário, Belo Horizonte 1 

234.  Mind, Culture and Activity, Mahwah, NJ 1 

235.  Mosaico Estudos em Psicologia 1 

236.  Motrivivência, Florianópolis 1 

237.  Movimento (Niterói), Niterói 1 

238.  Nome da revista não registrado 15 

239.  Novedades Educativas, Buenos Aires/Cidade do México 1 

240.  O Curinga Revista da Escola Brasileira de Psicanálise, Belo Horizonte 4 

241.  Olhar de Professor (UEPG) 1 

242.  Opção Lacaniana Revista Brasileira Internacional de Psicanálise, Belo 

Horizonte 

1 

243.  Opção Lacaniana Revista Brasileira Internacional de Psicanálise, São 

Paulo 

3 

244.  Organização dos Tempos e Espaços na Escola, Belo Horizonte 1 
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245.  Outras Falas Educação do Trabalhador, Belo Horizonte 1 

246.  Paedagogica historica, Belgica 3 

247.  Paidéia, Ribeirão Preto -SP 1 

248.  Paixão de Aprender, Porto Alegre 2 

249.  Palmares Em Ação, Brasília 2 

250.  Partido e Sindicato Temas Sindicais I, Belo Horizonte 1 

251.  Patio Revista Pedagógica, Porto Alegre - RS 1 

252.  Pedagogies An International Journal 1 

253.  Pensar a prática, Goiânia - GO 1 

254.  Pensar Bh Política Social, SMED/PBH - Belo Horizonte 1 

255.  Perspectiva - Revista do Centro de Ciências da Educação da UFSC, 

Editora da UFSC 

4 

256.  Pesquisa em Educação em Ciências, Belo Horizonte 1 

257.  Pesquisa Operacional, São Paulo 1 

258.  PESQUISAS AQUISIÇÃO DA FALA E DA ESCRITA, Belo Horizonte  1 

259.  Philosophy Of Matematics Education Journal, University of Exeter (UK) 1 

260.  Physica Status Solidi B - Basic Research 3 

261.  Physis Rivista Internazionale di Storia della Scienza, Firenze 2 

262.  Polis Investigación y Analisis Sociopolítico y Psicosocial, México 1 

263.  Presença Pedagógica, Belo Horizonte 109 

264.  Pro-posições, Campinas 5 

265.  Psicologia Ciência e Profissão 3 

266.  Psicologia e Sociedade, São Paulo 4 

267.  Psicologia: Teoria e Pesquisa, Brasília, DF 1 

268.  Psychological Record, Gambier OH/USA 1 

269.  Quaestio, Sorocaba - SP 2 

270.  Química Nova na Escola, São Paulo 15 

271.  Re Curso, Belo Horizonte 1 

272.  Reflexões Sobre a Pós Graduação Em Educação no Brasil, Belo 

Horizonte 

1 

273.  Releitura, Belo Horizonte 2 

274.  Research in Science Education, Dordrecht, The Netherlands 2 

275.  Rev. Práxis, Belo Horizonte  1 

276.  Revista Análise Social, Lisboa - Portugal 1 

277.  Revista Brasileira de Cancerologia, Rio de Janeiro 2 

278.  Revista Brasileira de Educação, São Paulo 23 

279.  Revista Brasileira de Ensino de Física (São Paulo) 4 

280.  Revista Brasileira de Estatística, Rio de Janeiro 2 

281.  Revista Brasileira de Estudos da População 1 

282.  Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília 5 

283.  Revista Brasileira de Genética 1 

284.  Revista brasileira de história da educação, São Paulo 8 

285.  Revista Brasileira de História, São Paulo 2 

286.  Revista Brasileira de Mastologia, São Paulo 1 
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287.  Revista brasileira de nutrição clínica 1 

288.  Revista Brasileira de Oftalmologia 1 

289.  Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, Bauru - São 

Paulo 

2 

290.  Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, Porto Alegre 5 

291.  Revista Brasileira de Política e Administração da Educação, Brasília 1 

292.  Revista Brasileira de Política e Administração da Educação, Porto Alegre 1 

293.  Revista Brasileira Internacional de Psicanálise, São Paulo 1 

294.  Revista da Diagonal Hispanohablante Nueva Red Cereda, Madrid 1 

295.  Revista da Escola Brasileira de Psicanálise, Belo Horizonte 3 

296.  Revista da Faced, Salvador 4 

297.  Revista da Rede Municipal de Ensino de Betim, Betim 1 

298.  Revista da Sociedade Brasileira de História da Ciência, Rio de Janeiro 1 

299.  Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro 

2 

300.  Revista da Universidade de Alfenas 3 

301.  Revista de Administração da Fead-Minas, Belo Horizonte 1 

302.  Revista de Administração Municipal Municípios, Rio de Janeiro 1 

303.  Revista de Ciências Humanas (Viçosa), Viçosa 2 

304.  Revista de Econometria 1 

305.  Revista de Educacao - AEC, Brasília 3 

306.  Revista de Educação de Jovens e Adultos 1 

307.  Revista de Educação Pública, Cuiabá 4 

308.  Revista de Educação, Lisboa/Portugal 2 

309.  Revista de Educación en Ciencias 1 

310.  Revista de Ensino de Engenharia, Brasília 1 

311.  Revista de Estudios sobre Juventud, Mexico 2 

312.  Revista de Estudos de Língua Portuguesa, Belo Horizonte 1 

313.  Revista de Estudos Literários, Belo Horizonte 1 

314.  Revista de História e Teoria das Idéias, Lisboa 1 

315.  Revista de la Facultad de Ciencia y Tecnologia. Universidad Pedagógica 

Nacional 

1 

316.  Revista de Psicologia (Peru), PERU 1 

317.  Revista de Sociologia e Política 1 

318.  Revista do Arquivo Público Mineiro 1 

319.  Revista do Cape, Belo Horizonte 1 

320.  Revista do Centro de Ciências da Educação da UFSC, Florianopolis 1 

321.  Revista do Centro Univesiutária de Cabinda -Universidade Agostinho 

Neto 

1 

322.  REVISTA DO DEPARTAMENTO DE HISTORIA CADERNOS DO 

DCP 

1 

323.  Revista do Fórum Português da Administração Educacional, 

Universidade de Lisboa 

1 

324.  Revista do Laboratório de Estudos dos Dominios da Imagem na História. 

UEL 

1 

325.  Revista do Museu Antropológico, Goiânia 1 
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326.  Revista do Núcleo Sephora de Pesquisa sobre o Moderno e o 

Contemporâneo 

2 

327.  Revista do Professor de Matemática, Sao Paulo 2 

328.  Revista do Programa Alfabetização Solidária 2 

329.  Revista do SINPEEM, ,São Paulo 6 

330.  Revista do SINTERO, Rondônia 1 

331.  Revista dos Sindicatos dos Metalúrgicos BH/Contagem, Belo Horizonte 1 

332.  Revista Educativa, Goiania 1 

333.  Revista Electrónica Iberoamericana Sobre Calidad, Eficacia y Cambio en 

Educación 

3 

334.  Revista Eletrônica - NAUTA, Belo Horizonte - MG 1 

335.  Revista Estudos em Design, Rio de Janeiro 1 

336.  Revista Formação, Brasília 1 

337.  Revista Inst Cut, São Paulo 2 

338.  Revista Interamericana de Educación de Adultos 1 

339.  Revista Lusófona de Educação 1 

340.  Revista Mexicana de Investigación Educativa, México 1 

341.  Revista Movimento, Porto Alegre 2 

342.  Revista Nova América, Rio de Janeiro 1 

343.  Revista novos rumos, São Paulo 1 

344.  Revista Pedagógica, Belo Horizonte - MG 1 

345.  Revista Perspectivas Em Ciências da Informação, Belo Horizonte 1 

346.  Revista Portuguesa de Educação, Braga - Portugal 4 

347.  Revista São Paulo em Perspectiva, São Paulo 1 

348.  Revista SINPRO, São Paulo 1 

349.  Revista Tessituras, Belo Horizonte 2 

350.  Revista Veredas, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São 

Paulo 

1 

351.  Revue de La Diagonale Francophone Du Cereda, Bordeaux - França 1 

352.  Revue de L'Apeb, Paris 1 

353.  Revue Internationale d'Éducation Sèvres 1 

354.  Salto para o futuro 1 

355.  Science & education (Dordrecht), Dordrecht, Holanda 2 

356.  Science Education, Estados Unidos 5 

357.  Scripta, Belo Horizonte 2 

358.  SERIE DOCUMENTAL  1 

359.  Serviço Social e Sociedade, São Paulo - SP 2 

360.  Société Francaise Cahiers de L'institut de Recherches Marxistes, Paris 1 

361.  Studies In Educational Evaluation, Estados Unidos 1 

362.  Taboo Journal Of Culture And Education, San Francisco - Estados 

Unidos 

1 

363.  Teaching and Teacher Education, Londres 1 

364.  Teaching Education 1 

365.  Teias (Rio de Janeiro), RIO DE JANEIRO 2 

366.  Temas Em Educação, João Pessoa - PB 1 
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367.  Temas Sindicais 1 

368.  Tempo. Revista do Departamento de História da UFF 1 

369.  Temporis Ação, Cidade de Goiás 3 

370.  Teoria e Educação, Porto Alegre 5 

371.  Teoria Educação, Belo Horizonte 2 

372.  Tessituras, CAPE/SMED/PBH - Belo Horizonte 2 

373.  Textos Científicos Sociedade Mineira de Pediatria 1 

374.  The Journal for Critical Education Policy Studies, Northampton, U.K. 1 

375.  Tópicos Educacionais, Recife 1 

376.  Trabalho & Crítica - Anuário do GT Trabalho e Educação da ANPED 1 

377.  Trabalho & Educação, Belo Horizonte 35 

378.  Ufv Debate, Viçosa - MG 1 

379.  Última Década, Valparaíso - Chile 1 

380.  UNIMONTES Científica, Montes Claros 1 

381.  Universidade e Sociedade (ANDES), Brasília 7 

382.  Uno Por Uno Revista Mundial de Psicoanálises, Madrid 2 

383.  Varia História, Belo Horizonte 4 

384.  Ver a Educação (UFPA), Belém 2 

385.  Veracidade, Salvador 1 

386.  Veritati, Salvador 1 

387.  Vertentes (São João Del-Rei) 9 

388.  Viva Voz Cadernos do Departamento de Vernáculas, FALE/UFMG Belo 

Horizonte 

1 

389.  Zetetike, Campinas 7 

 


