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Editorial

A presente edição focaliza as relações emergentes entre a
Pesquisa Qualitativa, as Ciências Humanas, a Educação Física e
o Esporte. Essa proposição tem sentido, na medida em que trata de
dar visibilidade na área de conhecimento Educação Física, ao que
Norman Denzin identificou de movimento epistemológico
paradigmático nas ciências humanas e sociais, em outras palavras,
o movimento qualitativo.

Entre os méritos dos movimentos renovadores da Educação
Física das últimas décadas do século XX, está o fato de incluir no
debate dessa área de conhecimento, novas perspectivas
epistemológicas sobre os tradicionais objetos de conhecimento da
cultura corporal do movimento humano, por exemplo, a educação
física, o esporte e o lazer. Também foram alvos desse
questionamento, as decisões metodológicas das investigações ci-
entíficas nessa área, gerando, em certos casos, alguma aversão à
questão do método e dando vazão, ao que podemos chamar, gros-
so modo, de "qualitativismo".  Assim, se é bem verdade que a
pesquisa qualitativa está bem entranhada no contexto da produção
de conhecimento da área de conhecimento Educação Física, ha-
vendo pluralidade de desenhos metodológicos, também é bem
verdade que assistimos inúmeros descuidos no que tange ao rigor
científico e a profundidade da discussão sobre esse paradigma
metodológico.

A revista Movimento, consciente de sua responsabilidade
com o desenvolvimento do conhecimento da área e dos pesquisa-
dores que se dedicam a pensar e pesquisar a cultura corporal do
movimento humano apresenta um conjunto de artigos onde apare-
cem novos e diferentes desafios para a pesquisa qualitativa, bem
como desenhos contemporâneos desse modo de pesquisar. São
perspectivas já utilizadas com sucesso no âmbito da pedagogia,
da antropologia e da sociologia que, recentemente, têm obtido a



atenção dos pesquisadores militantes na Educação Física.

Na seção Em Foco aparecem as contribuições de:

Na seção Espaço Aberto, estão as contribuições de: nome
dos autores e  foco do artigo.

A Revista Movimento tem se esmerado para que os leitores
tenham informação atualizada e oferecidas através de um projeto
editorial de qualidade. Nesse sentido, esperamos que a presente
edição agrade ao conjunto de seus leitores.

Boa Leitura.

Os Editores


