Editorial
Aconteceram recentemente dois eventos, relacionados entre
si, que merecem a atenção dos editores de periódicos científicos da
área da Educação Física e dos pesquisadores que nela produzem
conhecimento. O primeiro deles foi o Fórum de Editores de
Periódicos Científicos dessa área de conhecimento, e o segundo, o
Fórum de Coordenadores de Programas de Pós-Graduação da
chamada Área 21 do CNPq (Educação Física, Fisioterapia,
Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional), ambos ocorridos na agenda
de trabalhos do XV Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte e
do II Congresso Internacional de Ciências do Esporte.
Nesses eventos ficou evidente, tanto nas discussões havidas
entre os editores quanto no debate público entre os candidatos a
Representante de Área, a necessidade de uma correção de rumos
na avaliação dos programas de pós-graduação, sua relação com a
produção científica controlada pelos indexadores nacionais e
internacionais e também sobre os critérios de organização do
QUALIS da CAPES, em que os candidatos manifestaram-se, de
modo favorável, ao aumento da participação imediata de um
QUALIS LIVRO revigorado na avaliação trienal da área de
conhecimento Educação Física. Notícia alvissareira, pois se reconhece a diversidade na área e tenta-se diminuir todo um conjunto
de desigualdades históricas e “fantasmas” que sazonalmente ganham
visibilidade na Educação Física brasileira.
Nesse sentido, a revista Movimento apresenta seu reconhecimento público aos candidatos Helder Guerra de Rezende, José
Ângelo Barela e Juarez Vieira do Nascimento, pelo alto espírito
democrático e transparência ímpar com que expuseram suas idéias
e planos para os periódicos e para a pós-graduação no triênio
vindouro. Esperamos que o exemplo e a iniciativa venham a ser
comuns na nossa área.
Finalmente, queremos anunciar que a revista Movimento
acaba de ser incluída no Portal de Periódicos da CAPES. Não é

uma ação isolada. Representa, junto ao CD com a coleção completa
da revista, que disponibilizamos gratuitamente à Comunidade, nossa
firme crença de que a socialização rápida e gratuita do
conhecimento produzido pela comunidade científica contribui para
o desenvolvimento humano e social do país, e contrapõem-se às
estratégias que transformam a indexação de periódicos científicos
em “business”.
Contribuem nesta edição os seguintes autores responsáveis pelos
artigos: Victor Andrade de Melo; Janice Zarpellon Mazo; Renato
Beschizza Valentin e Fernando Renato Cavichiolli; Paulo Rogério
Barbosa do Nascimento e Luciano de Almeida; Larissa Michelle Lara;
Laurita Schiavon e Vilma Nista-Piccolo; Rubiane Giovani Fonseca,
Jeane Barcelos Soriano e Silvia Cristina Nakamura. Nos ensaios
contribuem: Maristela da Silva Souza; Ana Lígia Trindade e Flavia
Pilla do Valle; Renato Francisco Rodrigues Marques, Marco Antonio
Bettine de Almeida e Gustavo Luis Gutierrez e assina a resenha a
autora Ileana Wenetz.
Esperando que o conteúdo de mais esta edição agrade aos
nossos leitores, desejamos
Boa leitura!
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