
EDITORIAL 

AVALIACAO OA CAPES: CONTRIBUICAO PARA 0 APRIMORAMENTO 
DOS PERIOOICOS DE ENFERMAGEM? 

Joel Rol im Mancia1 

Os pesquisadores brasileiros da area de enfermagem precisam divulgar 0 conhecimento produzido 
na p6s-graduagao. E um compartilhar com a comunidade cientifica e se concretiza, principalmente, com a 
exposigao desta produgao nos congressos e em outros eventos afins. No entanto, a publicagao impressa dos 
resultados de pesquisa se da nas revistas de enfermagem e estas sao a mem6ria da ciencia: sao suas 
paginas que preservam 0 conhecimento e 0 difundem, inclusive, no ambito internacional. 

A maioria de nossos peri6dicos foram criados nas universidades e como tal, se comparados com 
outros, gerados fora deste espago, tem condigoes privilegiadas para sua consecugao como infra-estrutura, 
recursos humanos e recursos financeiros. Mesmo com estas condigoes tem de superar problemas de 
circulagao pouco abrangente, muitas vezes restrita ao espago institucional, expondo a produgao cientifica a 
pouca critica. 

Por outro lado, os peri6dicos criados nas sociedades cientificas e de categoria profissional, tem aspectos 
muito positiv�s como diversidade na autoria dos trabalhos, circulagao mais ampla, de maneira que e mais 
visivel a critica e dispoe tratamento favoravel dado pelos 6rgaos financiadores. No entanto, apresentam 
problemas cronicos, como infra-estrutura deficitaria, recursos humanos e financeiros escassos, dependendo 
sua impressao quase sempre de trabalho voluntario de seus dirigentes. 

A CAPES que a partir de meados de 90, intensificou seu projeto de qualificagao dos programas de 
p6s-graduagao, com vistas a uma insergao internacional, impulsionou, velozmente, os editores destes 
peri6dicos, tanto aqueles sediados nas universidades como os que sao divulgados pelas sociedades de 
categoria profissional 0 que provocou uma competigao, que tem contribuido para a qualificagao dos veiculos 
de divulgagao cientifica da enfermagem brasileira. 

Embora possamos afirmar que a partir de 2000 tenha havido uma melhora em alguns peri6dicos ao se 
adequaram aos criterios estabelecidos pela CAPES, e preciso destacar que tais criterios nao foram suficientes 
para gerar uma mudanga de perfil na maioria das publicagoes. 

Numa avaliagao dos peri6dicos melhor classificados, pode-se inferir que somente tres conseguiram 
satisfazer as exigencias da CAPES se considerarmos, apenas, os criterios essenciais. 

Neste momento, em que a Comissao de Avaliagao Continuada da CAPES torna publico 0 resultado do 
QUALIS-Enfermagem 2002 com a classificagao dos peri6dicos de enfermagem, pode-se dar continuidade �s 
discussoes sobre os criterios utilizados e sobre a capacidade e potencial de adequagao dos peri6dicos. 

Uma discussao construtiva que envolve os dirigentes dos peri6dicos, a CAPES, a p6s-graduagao e a 
ABEn devera acontecer em encontro programado por ABEn/CAPES para 11 de novembro de 2002, no 54° 
Congresso Brasileiro de Enfermagem, em Fortaleza. 

1 Ed itor 

Rev. Bras. Enferm . ,  Brasi l ia ,  v. 55, n. 2, p. 1 2 1 , jan .lfev. 2002 1 2 1 


