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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo analisar a avaliação das ciências do movimento humano na área 21 da CAPES
a partir de um olhar das subáreas pedagógica e sociocultural. A área 21 da CAPES no Brasil é formada pelas
áreas de Educação Física, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional. De acordo com dados do Brasil
(2013) a área conta com 53 Programas de Pós-graduação no Brasil, sendo que 94,1% dos mesmos são de cursos
de mestrado acadêmico e 52,6% são de doutorado. Os mestrados profissionais são poucos – apenas 3 no Brasil.
O problema que se apresenta para essa área da CAPES é que, embora ela seja constituída por conhecimentos
abrangentes tanto às Ciências Humanas como às Ciências Naturais, a política da instituição desconsidera
as diferenças entre tais ciências e atribui uma elevada porcentagem da avaliação a produção acadêmica dos
pesquisadores, tendo como base um ranking de revistas e um determinado número de pontos que cada pesquisador
deve cumprir em seu programa. Como procedimentos metodológicos foi realizada revisão bibliográfica e um
levantamento de dados sobre avaliação de programas de pós-graduação no Brasil e nos Estados Unidos. Como
resultados, identificamos que há diferentes formas de se fazer a avaliação nos programas de pós-graduação, de
acordo com as fontes consultadas. Os critérios assumidos pela área 21 da CAPES contribuem para incentivar:
1) a competitividade entre pesquisadores e programas de pós-graduação relacionados às ciências do movimento
humano e 2) o predomínio de pesquisas originárias das ciências naturais em tais programas.
Palavras-chave: Educação Física e treinamento; Avaliação de desempenho profissional; Pesquisa; Ciências
Humanas; Docentes.
ABSTRACT
This work aims to analyze the evaluation of Human Movement Sciences in the area 21 of the CAPES from the
perspective of the pedagogical and sociocultural subareas. The area 21 of the CAPES in Brazil is formed by the
areas of Physical Education, Physiotherapy, Phonoaudiology and Occupational Therapy. According to data from
Brazil (2013), the area has 53 Graduate Programs in Brazil, with 94.1% of them are academic master courses
and 52.6% are PhD. Professional master’s degrees are few - only 3 in Brazil. The problem that presents itself
to this area of CAPES is that, though it is made up comprehensive knowledge both to the Human Sciences and
the Natural Sciences, the policy of the institution disregards the differences between these sciences and assigns
a high percentage of assessing academic production researchers, based on a ranking of journals and a certain
number of points each researcher must fulfill in your program. As methodological procedures were performed
literature review and survey data on evaluation of graduate programs in Brazil and the United States. As a result,
we have identified that there are different ways of doing the assessment in graduate programs, according to the
sources consulted. The criteria assumed by the area 21 CAPES contribute to encourage: 1) competitiveness
among researchers and graduate programs related to the sciences of human movement and 2) the predominance
of research originating from the natural sciences in such programs.
Keywords: Physical Education and Training; Employee Performance Appraisal; Research; Humanities; Faculty.

Autor de correspondência:
Cinthia Lopes da Silva

Programa de Pós Graduação em Ciências do Movimento
Humano
Rodovia do Açúcar Km 156, Bloco 7, Taquaral
13400-911 - Piracicaba, SP – Brasil
E-mail: cnlsilva@unimep.br

1 Doutora em Educação Física e Docente na Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP)
Piracicaba/SP - Brasil
2 Doutora em Educação em Saúde e Docente na Hofstra University – NY/EUA
3 Mestre em Educação Física pela Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP) - Piracicaba/
SP - Brasil
4 Mestre em Educação Física pela na Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP) - Piracicaba/
SP - Brasil

Avaliação das Ciências do Movimento Humano pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

INTRODUÇÃO

desprezar uma riqueza enorme de significados

A discussão frente à uma ciência, ou

que ele pode ter. Renson (2) pesquisou o

às várias ciências que englobam o movimento

movimento humano, na nomenclatura de uma

humano

pensamento

Educação Física, em estreita relação com

epistemológico que partiu da Educação Física

as questões profissionais e inserindo-a a um

(no Brasil e no mundo).

Henry (1) iniciou

processo educativo, sugerindo o movimento

uma autoavaliação de como a Educação

humano, apesar de seus vários significados,

Física se firmava no contexto científico, sendo

a um conteúdo exclusivo e campo científico.

uma disciplina acadêmica que estudaria a

A legitimidade de uma ciência, ou ciências

anatomia, antropologia, fisiologia, psicologia,

do

dentre outros, de maneira interdisciplinar. Seu

outras profissões deveria ser alcançada pelo

trabalho influenciou a Educação Física de todo

reconhecimento da sua contribuição, e não,

o mundo a partir das décadas de 1960 e 1970.

pela via de definição, comprovação de sua

Almejando uma crossdisciplinaridade, traria

cientificidade.

remontam

sobre

o

movimento

humano,

a

exemplo

de

grandes progressos aos estudos, mas não houve

A partir dessas formulações, Gaya (3)

êxito inicial no sentido de caracterizar uma

definiu apontamentos que permitiram profundas

área de estudo exclusiva e que fortalecesse as

reflexões acerca dessas ciências do movimento

justificativas para a existência de uma unidade.

humano, considerando a necessidade de haver

Pelo contrário, provocou uma disciplinarização,

uma transdisciplinariedade de conhecimentos,

pautada pela fragmentação da área e pela perda

constituindo-se a partir de diversas áreas

de sua identidade.

científicas e com o objetivo de analisar, interpretar

A disciplinarização trouxe benefícios,

e propor teorias com embasamento científico

melhorando o nível de qualidade de suas

relacionados ao ensino, ao treinamento, ao lazer

pesquisas e de seus cursos, criando a pós-

e à saúde.

graduação e especializando a área. Entretanto,

Manoel e Carvalho (4) identificaram

os conhecimentos advindos de áreas distintas e

que, apesar das ciências do movimento humano

segmentadas não foram transferidos diretamente

serem mesmo norteadas por três subáreas (a

para a atividade profissional, sendo novos

biodinâmica, a sociocultural e a pedagógica), a

conhecimentos aplicáveis a situações complexas,

biodinâmica tem destaque e sobressai sobre as

derivados de uma organização e sistematização

demais devido a uma valorização dos estudos

de contribuições próprias e particulares.

e das pesquisas orientadas principalmente

O

movimento

humano

é

um

pelas ciências naturais, em detrimento às

comportamento muito complexo. Limitar o seu

fundamentadas pelas ciências humanas e sociais.

estudo apenas a um nível ou outro de análise é
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OBJETIVO

Para a revisão de literatura, adotamos as diretrizes metodológicas apresentadas por Severi-

Este trabalho tem como objetivo ana-

no (6), segundo o autor, para uma leitura rica

lisar a avaliação das ciências do movimento

e proveitosa ela deve dar-se em cinco fases:

humano na área 21 da CAPES a partir de um

análise textual, análise temática, análise inter-

olhar das subáreas pedagógica e sociocultural.

pretativa, problematização e síntese pessoal.

METODOLOGIA

O problema da avaliação na área 21 da
CAPES e as ciências do movimento humano

A metodologia utilizada foi composta
por revisão de literatura e levantamento de

A área 21 da CAPES composta pelas

dados sobre avaliação de programas de pós-

áreas de Educação Física, Fisioterapia, Tera-

graduação no Brasil e nos Estados Unidos,

pia Ocupacional e Fonoaudiologia tem atual-

caracterizando este estudo como qualitativo.

mente um sistema de avaliação que favorece

Segundo Minayo (5) esse tipo de investigação

as subáreas que partem de referenciais das

trabalha com o “universo de significados”,

Ciências Naturais (biologia, fisiologia, ci-

aspirações, crenças, valores e atitudes”, cor-

nesiologia, matemática etc.), em detrimento

respondendo a certos fenômenos e processos

das subáreas que tem como conhecimentos

que não podem ser restringidos apenas a “op-

as Ciências Humanas (estudos relacionados

eracionalização de variáveis”.

a cultura, sociedade, filosofia, educação etc.)

Foi realizada revisão de literatura

(7).

considerando o tema avaliação das ciências

As Ciências Sociais e Humanas, que

do movimento humano de programas de pós-

aqui denominamos também por “humani-

avaliação na área 21 da CAPES. Utilizamos

dades”, possui uma forte frente de estudos na

as bibliotecas da UNIMEP e UNICAMP para

área 21 da CAPES, sobretudo no campo da

o acesso a livros e artigos e também o uso

Educação Física. Ao se referir às Ciências So-

da internet para o acesso a dados das agên-

ciais e Humanas na Educação Física podemos

cias de fomento à pesquisa do Brasil e para

considerar frentes de estudo e investigação

o acesso aos órgãos avaliadores de programas

relacionadas a questões pedagógicas, a Edu-

de pós-graduação dos Estados Unidos. As pa-

cação Física escolar, estudos sobre currículo

lavras-chave que tivemos como base foram:

e projeto pedagógicos, lazer, cultura, políticas

avaliação da área 21 da CAPES, Ciências do

públicas de esporte e lazer, a saúde discutida

Movimento Humano, pesquisa.

por um viés sociocultural, dentre outros.
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Ao nos referirmos a subárea Educação

em referenciais das ciências humanas (das

Física da área 21 da CAPES, faremos a opção

subáreas pedagógica e sociocultural) são

pela denominação “Ciências do movimento

improdutivos, colocando estudiosos de uma

humano” isso porque há programas de pós-

ciência e de outra em embate, isso devido a

graduação no Brasil que assumiram essa

alguns fatores: a valorização da produção de

denominação e pelo fato desse termo significar

artigos em detrimento de livros e capítulo de

tanto pesquisas relacionadas a concepções

livros, os parâmetros de pontuação requerem

metodológicas

(quantitativas,

maior produção acadêmica nos estratos B1 para

que se baseiam na abordagem e procedimento

cima, sendo que o maior volume de revistas

das ciências naturais) como ideográficas ou

possíveis para publicação das humanidades

interpretativas (que valorizam a interpretação

está concentrada nos estratos B2, B4 e B5;

dos indivíduos sobre a realidade, caracterizando

a consideração de uma mesma pontuação

pesquisas de cunho qualitativo, com base nas

trienal ou quadrienal para pesquisadores que

ciências humanas), de acordo com Gaya (3).

produzem pesquisa com base tanto nas Ciências

Há que se dizer que essa divisão do autor é

Naturais como nas humanidades, sendo que a

válida em termos explicativos, mas não deve

quantidade de revistas de estratos superiores

ser compreendida como estanque ou dividida

que tem como escopo temas relacionados ao

em dois pólos sem comunicação, já que esse

referencial das Ciências Naturais é amplamente

mesmo autor, assim como Vilela Jr. (8),

maior do que as revistas com escopo em temas

entendem que tais ciências perseguem um

das humanidades (9). Apesar desses critérios

trajeto que seja transdisciplinar, ou seja, que

de avaliação da CAPES o pesquisador das

poderá dar conta de compreender problemas

humanidades convive com outras formas de

da vida social de modo a atender toda a sua

avaliação em sua atividade de pesquisa, já que

complexidade.

as agências de fomento à pesquisa têm como

nomotéticas

Portanto, um campo que pode envolver

base alguns critérios que são distintos desses da

investigações que proponham a composição

CAPES. Este é o caso da Fundação de Amparo

tanto de conhecimentos fundamentados nas

à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)

ciências naturais como das humanidades.

(10) que valoriza a questão do impacto social

O problema que se apresenta é que a política

da produção do pesquisador, verificando outros

da CAPES de avaliação dos programas de pós-

elementos em sua produção como o número de

graduação stricto sensu da área 21 possui critérios

citações no Google Scholar, dados que marcam

que supervalorizam a produção acadêmica

impacto social da produção do pesquisador, a

dos pesquisadores e, ainda, contribuem para a

orientação de mestrandos e doutorandos, dentre

visão de que os pesquisadores que se apoiam

outros critérios.
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As agências de fomento à pesquisa tanto

anuais, enquanto a Academia Nacional de

FAPESP como CNPq (11) possibilitam aos

Ciências, Engenharia, Medicina e Conselho

pesquisadores submeterem projetos de pesquisa

Nacional de Investigação publica seu relatório

e de solicitação de auxílios para avaliação

de cinco em cinco anos. Para compreender

ao comitê que for mais adequado ao tema da

as metodologias de classificação utilizadas,

pesquisa, isso faz com que pesquisas relacionadas

devemos olhar para cada uma individualmente.

às humanidades da área 21 da CAPES possam
encaminhar suas submissões a comitês como da

USA News & World Report

educação, interdisciplinar, ciências sociais, saúde
coletiva e assim por diante, ainda que isso possa

O sistema de classificação US News &

enfatizar ainda mais a configuração do comitê

World Report (12) é o mais popular nos Estados

das áreas de Educação Física, Fisioterapia,

Unidos. O primeiro passo que eles utilizam na

Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional como

produção dos rankings determina o Top 250

marcadamente focado nas Ciências Naturais.

de universidades em cada campo. Os rankings

No entanto, a saída para os pesquisadores das

são baseados em atividades acadêmicas, como

humanidades é tentar outros comitês, já que

publicações dentro de um período de tempo. O

pelos critérios do comitê da área 21 da CAPES

segundo passo é adequar os rankings de acordo

dificilmente conseguirão os auxílios, de acordo

com diferentes características de publicação

com os parâmetros que envolvem tais subáreas.

entre as ciências soft e hard (US News & World

Além dessas observações com relação

Report, 2015). Os indicadores do ranking

a agências de pesquisa brasileiras, podemos

biométricos empregados são: publicações,

observar em um levantamento de dados feito

número de publicações que estão entre os

nos Estados Unidos os critérios utilizados em

10% mais citadas, o reconhecimento global da

alguns órgãos do país para avaliar os programas

pesquisa, o reconhecimento regional da pesquisa,

de pós-graduação. Nos Estados Unidos, o

o total de citações, a colaboração internacional,

governo federal não conduz rankings de

a porcentagem de publicações totais que estão

programas de graduação e pós-graduação. Ao

entre as 10% mais citadas e impacto de citações.

invés disso, publicações como o US News &

As 250 melhores escolas em cada uma das 21

World Report, USA Today, Academia Nacional

áreas temáticas são numericamente classificadas

de Ciências, Engenharia e Medicina, Conselho

em ordem com base na sua pontuação

Nacional de Pesquisa publicam relatórios

descendente, ou seja, a universidade com maior

periodicamente, cada um com diferentes

pontuação fica em 1º colocação e a universidade

indicadores de classificação. US News & World

com menor pontuação fica na 250º colocação.

Report e USA Today publicam seus rankings
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USA Today

• Porcentagem de alunos do 1º ano com financiamento externo

USA Today (13) também publica uma clas-

• Porcentagem de estudantes não-asiáticos

sificação anual das faculdades e universidades, no

• Porcentagem de estudantes do sexo feminino

entanto, ao contrário do sistema de classificação US

• Porcentagem de estudantes internacionais

News & World Report, este sistema é baseado no sa-

• Média de títulos de doutorado concedidos

lário do professor da pós-graduação e tem como foco

• Percentual médio de conclusão de cursos

principal a qualidade geral da faculdade.

• O tempo médio para a obtenção do grau

The National Academies of Sciences, Engineering

• Porcentagem de aluno com planos em seguir car-

and Medicine (Academias Nacionais de Ciências,

reira acadêmica

Engenharia e Medicina) e Conselho Nacional de Pes-

• Espaço de trabalho do estudante

quisa (National Research Council)

• Seguro saúde do estudante
• Número de atividades estudantis oferecidas

O Conselho Nacional de Pesquisa (14) coleta

As 20 características podem ser divididos em três

dados de mais de 5.000 programas de doutoramento

grandes categorias: atividade de investigação, apoio

em 62 campos em 212 universidades nos Estados

e resultados dos estudantes, e diversidade do ambi-

Unidos e fornece o relatório mais abrangente. O ob-

ente acadêmico. Os dados são recolhidos através de

jetivo deste relatório é extenso para permitir que o

levantamento do corpo docente, administradores e

corpo docente universitário, administradores e finan-

estudantes e o conselho produz um relatório com in-

ciadores possam comparar e avaliar programas. Os

tervalos ilustrativos de rankings de cada programa.

indicadores utilizados são de classificação sobre as 20

Como podemos observar pelos dados levan-

características seguintes:

tados nos Estados Unidos, os critérios para avaliação

• Publicações por docente alocado na instituição

de programas de graduação e pós-graduação valori-

• Citações por publicação

zam a produção acadêmica, mas não no sentido res-

• Porcentagem de professores que possuem recursos

tritamente quantitativo, outros critérios são considera-

financeiros

dos, além de outros parâmetros que não são somente

• Prêmios por docente alocado na instituição

a produção acadêmica, tais como: 1) o número de

• Porcentagem de corpo docente com carcaterísticas

citações de uma produção científica, 2) reconheci-

interdisciplinar

mento global e regional da pesquisa, 3) a colaboração

• Porcentagem de não-asiáticos na faculdade

internacional, 4) a qualidade das instituições onde os

• Porcentagem de professores do sexo feminino

pesquisadores estão alocados, 5) a capacidade de ob-

• Pontuação média GRE

tenção de recursos financeiros, 6) média de títulos

• Porcentagem de alunos do 1º ano com apoio finan-

de doutorado concedidos etc.

ceiro completo
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Com isso, podemos observar que existe no

sibilidade de não atingir os pontos exigidos ao final

Brasil e nos Estados Unidos diferentes formas de

do ciclo de anos de avaliação (triênios, quadriênios) é

avaliar a atividade do pesquisador e os programas

grande; a desmotivação no sentido de solicitar auxíl-

de pós-graduação strito sensu e podem ser de con-

ios e recursos para pesquisa e não ter êxito – ao fazer

tribuição para as discussões na área 21 da CAPES no

submissões aos comitês de avaliação correspond-

processo de revisão de seus critérios avaliativos.

entes às áreas Educação Física, Fisioterapia, Terapia

Com relação as particularidades da produção

Ocupacional e Fonoaudiologia, as chances de serem

acadêmica entre pesquisadores das ciências do movi-

negados são grandes mesmo com uma boa avaliação

mento humano que se baseiam em referenciais das

quanto ao mérito da pesquisa; o descredenciamento

ciências naturais ou das humanas temos alguns dados

do pesquisador do programa de pós-graduação – para

levantados por Manoel e Carvalho (4), em que nota-

professores de universidades privadas ou comunitári-

se a hegemonia da subárea biodinâmica. Isso pode

as isso pode significar demissão da instituição e, por

ser observado na composição do quadro docente, no

fim, rebaixamento de conceito do programa de pós-

volume de produção, nas linhas de pesquisa, dos pro-

graduação ou até mesmo o fechamento do mesmo.

jetos de pesquisa cadastrados em todos os programas

Diante desse quadro também consideramos a

da área e os programas com melhores conceitos são

situação de um jovem pesquisador que vai ingressar

aqueles em que a biodinâmica é predominante, sub-

no quadro docente dos programas de pós-graduação.

área de estudos relacionados às ciências naturais. Em

Ele irá precisar de tempo para formar um grupo de

todos esses resultados da pesquisa feita pelos autores

pesquisa, ter um número considerável de orientandos

o oposto eram os pesquisadores da subárea pedagó-

e com isso ter volume de produção em revistas de

gia e sociocultural, que se fundamentam nas ciências

estratos superiores. Isso pode levar mais de cinco

humanas.

anos, há que se ressaltar que as agências de pesquisa

Essa atual forma de avaliação da CAPES que

brasileiras levam isso em consideração, para alguns

supervaloriza a produção acadêmica baseada em cri-

auxílios há regras distintas para jovens pesquisadores,

térios quantitativos gera diversos problemas na vida

mas a questão é: o que isso significa se ele não tiver

dos pesquisadores e de programas de pós-graduação,

chances sequer de ingressar em um programa de pós-

tais como: a alta competitividade entre eles – o que

graduação e se manter nele durante pelo menos dois

passa a ter mais valor é em qual periódico que a pes-

quadriênios?

quisa foi publicada e qual o conceito da mesma ao

Há que se dizer que a CAPES é uma das

invés do tema em si, dos resultados da investigação e

agências de fomento à pesquisa brasileira de excelên-

dos impactos sociais e científicos atingidos; a desmo-

cia no investimento da formação superior e do pes-

tivação da própria atividade de pesquisa provocada

quisador e há programas que possibilitam à pessoa

pelo conjunto de critérios, no caso do pesquisador

que faz a opção pela vida acadêmica uma possibili-

das ciências humanas por mais que ele tente a pos-

dade real de ter bolsas de estudos e de ter diversos
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tipos de auxílio após se doutorar, no entanto, isso não

Como propõe Fourez (15), se há um jogo cientí-

é uma contradição com a forma como a área 21 da

fico, seria necessário às ciências do movimento

CAPES é avaliada? O investimento feito em um jovem

humano também propor um jogo de equilíbrio

doutor por um lado pode não lhe dar chances de sequer

dos raciocínios, investigando de modo universal e

trabalhar e se manter como pesquisador em um pro-

completo as diversas relações do corpo e do movi-

grama de pós-graduação no Brasil.

mento do ser humano.
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