
18º SEMINÁRIO DE PESQUISA & EXTENSÃO DA UEMG

 18/10/2016

CHE - CÂMARA DE CIÊNCIAS HUMANAS, SOCIAIS E EDUCAÇÃO ( COMUNICAÇÃO COORDENADA )

NOME: ORCIONE APARECIDA VIEIRA PEREIRA

TÍTULO: PRODUÇÃO CIENTÍFICA DA REVISTA EDUCAÇÃO EM FOCO DE 1995 A 2015

AUTORES: ORCIONE APARECIDA VIEIRA PEREIRA, ORCIONE APARECIDA VIEIRA PEREIRA, PATRÍCIA GOULART TONDINELI

PALAVRA CHAVE: PRODUÇÃO CIENTÍFICA, EDUCAÇÃO, SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO, REVISTA EDUCAÇÃO EM FOCO

RESUMO

A Faculdade de Educação da Universidade do Estado de Minas Gerais possui suas origens no Instituto de Educação de Minas Gerais, com quase um século de história, oferta,

além do curso de Pedagogia, cursos de pós-graduação lato sensu e mestrado em Educação. Com atividades voltadas ao ensino, à pesquisa e à extensão, busca concretizar a

articulação teoria-prática, tornando a sua estrutura curricular integradora e catártica. Entre as ações para tal, encontra-se a revista Educação em Foco, publicada desde 1995,

vinculada ao Centro de Comunicação, e que, até o ano de 2015, possuía edição semestral. Tendo em vista esse histórico, este trabalho objetiva investigar a produção científica

da revista Educação em Foco entre os anos de 1995 e 2015, periódico científico classificado pelo Sistema Qualis da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível

Superior (Capes) como B1. Trata-se de uma pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa e, para a coleta de dados, utilizou-se a técnica de pesquisa documental. Os artigos

foram elencados de acordo com os critérios: título; nome(s) do(s) autor(es); formação e filiação institucional; parcerias nacionais e/ou internacionais; ano de publicação/número e

volume; palavras-chave; tema abordado; e tipo de trabalho (artigo de revisão, relato de pesquisa ou experiência). Tais dados encontram-se em fase de tabulação, conforme as

categorias: ‘produção quantitativa da revista’, ‘análise da autoria dos artigos e distribuição geográfica’ e ‘análise temática dos artigos’. Os resultados iniciais mostram que os

autores, em sua maioria, são doutores em Educação, professores de instituições de ensino superior e redigem seus artigos com seus pares/professores da mesma instituição, o

que caracteriza a predominância da parceria nacional local. Em relação à distribuição geográfica dos autores, verificou-se que, até o ano de 2010, eles atuavam de forma mais

concentrada na cidade de Belo Horizonte, MG, e que, a partir de 2011, passaram a ser de instituições de localidades mais diversificadas, sendo que, também, a cada edição

semestral desse mesmo ano, a revista passou a publicar um artigo de autoria internacional. Entre os vários temas abordados dentro do que foi preconizado pelos editais e pela

linha editorial da revista, destacam-se: formação de professores, carreira docente, ensino de diferentes campos do saber – Ciências, Língua Portuguesa, Literatura etc.–,

avaliação educacional, Educação a Distância e políticas educacionais. O tipo de trabalho que mais se sobressaiu entre os anos de 2008 e 2015 foram os relatos de pesquisa, os

quais apresentam resultados parciais ou finais de investigações realizadas na área educacional, seguidos pelos artigos de revisão, que contemplam estudos teóricos, com análise

de conceitos, e os estudos bibliográficos, com análise crítica da literatura sobre um tema definido, de acordo com as normas da revista. Assim, compreende-se que, atualmente, a

produção científica do periódico é diversificada em termos regionais, com rápida ascensão, mudando a classificação Qualis de B2 a B1 entre os anos de 2009 e 2011, o que

denota abrangência autoral, institucional e temática.
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