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Editorial

O que seria dos editorialistas dos periódicos científicos da área de
conhecimento Educação Física, não fossem as constantes alterações
no QUALIS e as explicações de nossos representantes de área?
Estaríamos sem assunto, limitando-nos a apresentar os textos e
autores que integram a edição que colocamos em circulação e a
contribuição dos mesmos para o avanço da área? Possivelmente...
Mas, para a felicidade do editorialistas, a cada triênio os doutos da
Grande Área da Saúde na CAPES emanam prescrições sobre a
produção científica para que sejam cumpridas pelas áreas de
conhecimento subordinadas. Então o assunto aparece, tanto para
a crítica dos editorialistas, quanto para ser traduzido e explicado
pelos nossos representantes de área. Certa vez, disse-nos um
pesquisador: “[...] quando a grande área se reúne, eu já começo a
temer pelo pior”.

Recentemente circulou nos Programas de Pós-Graduação
da área 21, onde a Educação Física está inserida em companhia da
Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional, o documento
denominado “PROPOSTA DE QUALIS PERIÓDICOS DA
ÁREA 21 PARA O TRIÊNIO 2007-2009 COM BASE NA
AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA DO TRIÊNIO
2004-2006”, gerando certo alvoroço na comunidade científica,
dado o seu teor. Em que pese alguns tímidos avanços no sentido
de contemplar a especificidade da área de conhecimento Educação
Física (a transferibilidade de área das produções A1 e A2 e alguma
referência ao Qualis livro), o referido documento mantém uma
subordinação sem crítica, quando se preocupa em harmonizar os
critérios da nossa área de conhecimento com os critérios da
“Grande Irmã”, ou melhor, com a “Grande Área da Saúde”.
Também apresentou, se não um erro crasso, alguma falta de
atenção, já corrigido pelos representantes de área, que é o fato da
revista Movimento ocupar o estrato B3, quando deveria ser B2.



Contudo, ainda fica muito desconforto, quando observamos que
a melhor classificação obtida por um periódico científico que acolhe
e divulga materiais relacionando a Educação Física com as ciências
humanas e sociais é B1. Enquanto isso, nos estratos superiores da
classificação (A1 e A2) estão agrupados periódicos nos quais
predominam materiais cujos problemas e suporte teórico são
procedentes das Ciências Biológicas, fato que reforça as relações
de dependência ossificadas existentes na área. O recado que fica
é: parece que sem rupturas o establishment não muda.
Mesmo fazendo esta crítica “de dentro”, a revista Movimento,
ciente de seus compromissos com a comunidade científica e de
seu papel histórico nas transformações que devem acontecer em
nossa área de conhecimento, a partir de 2009 passa a ter edições
trimestrais. Mantendo seu padrão de qualidade, pretendemos
atender à grande demanda de submissões, mantendo as edições
em papel no idioma português e as edições on-line em português e
inglês. Nosso objetivo é disponibilizar um lugar aos pesquisadores
que se dedicam a pesquisar a Educação Física e o esporte sob o
viés das ciências humanas e sociais; em outras palavras,
disponibilizar um espaço acadêmico de alto impacto, que lhes
permita publicar sem ter que submeter-se àquelas prescrições
externas e especificidades da área de conhecimento, que são tão
valorizadas na avaliação CAPES, mas que não atendem aos seus
mais íntimos interesses de pesquisa.
Colaboram nessa edição com artigos originais: Ritos e risco na
prática do vôo livre de Giuliano Gomes de Assis Pimentel; A
pesquisa em Educação Física e mídia: pioneirismo, contribuições
e críticas ao “Grupo de Santa Maria” de Giovani De Lorenzi
Pires, Mariana Mendonça Lisbôa, Scheila E. Antunes,
Cristiano Mezzaroba,  Diego S. Mendes, Karla C. Mathoso da
Silva,  Victor Abreu de Azevedo; Mulheres da Rocinha: relações
entre corpo, identidade e trabalho de Sebastião Josué Votre,
Joana Angélica Vigne, Yara Lacerda; Conhecimento, formação



e memórias discentes: um estudo a partir do PET/ESEF de Luiz
Carlos Rigo, Julia Coelho Quintana, Priscila Postali Cruz,
Cláudia dos Passos Hartwig, Shana Ginar da Silva; Os estudos
do lazer no Brasil: apropriação da obra de Marx e Engels de Elza
Margarida de Mendonça Peixoto; As percepções e os
significados para os estagiários de Educação Física em relação à
indisciplina na escola de Ivan Luis dos Santos, Heitor de Andrade
Rodrigues, Fábio Tomio Fuzii, Ricardo Simões de Oliveira,
Mateus Kerr de Oliveira, Daniela Fernanda Peluqui, Suraya
Cristina Darido. Com ensaios colaboram: A teoria da ação
comunicativa como paradigma para a formação ética dos
profissionais da Educação Física de Alvori Ahlert; Lazer e meio
ambiente: percepções estruturais e espaciais dos coletores de
caranguejo em São Mateus-ES de José Luiz dos Anjos; Jogos
eletrônicos e a busca da excitação de Leoncio José de Almeida
Reis, Fernando Renato Cavichiolli; Formação inicial em
Educação Física: uma nova epistemologia da prática docente de
Ieda Parra Barbosa- Rinaldi; A produtividade da Educação Física
improdutiva de Giovanni Frizzo. Fecha esta edição a resenha do
livro “Sacando” o Voleibol, de autoria de Wanderley Marchi Júnior,
por Juliana Vlastuin e Luiz Alberto Pilatti.

Boa leitura.
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