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Editorial . . . . .
Prezados leitores:

A presente edição da Revista Movimento representa o encerramento de uma etapa sig-
nificativa de seu projeto editorial, etapa que se caracterizou como um período profícuo no que
se refere à sua consolidação no contexto dos periódicos brasileiros e também à sua categorização
como periódico de largo espectro editorial, isto é, no jargão acadêmico, uma revista “guarda-
chuva”.

Embora cientes de que a Revista representava a polifonia da área de conhecimento, nos
últimos meses, a Comissão Editorial e orientadores do Programa de Pós-Graduação em Ciências
do Movimento Humano, depois de refletirem em profundidade, entre outros assuntos, decidi-
ram propor estratégias para adequar as revistas editadas pela Escola de Educação Física aos
padrões técnicos exigidos para indexação nas bases de dados nacionais e internacionais e, tam-
bém, articular seus projetos editoriais tendo em vista a consolidação das linhas de pesquisa em
desenvolvimento pelos professores da instituição na pós-graduação e na graduação.

Nesse sentido, revisando decisões anteriormente tomadas, o consenso possível foi de que
a Revista Movimento deve abandonar o caráter “guarda-chuva”, especializar-se e buscar,
doravante, desenvolver seu projeto editorial sob a inspiração das ciências humanas e sociais,
já que, do ponto de vista histórico, essa revista constituiu-se publicando em maior número
artigos sobre temas, polêmicos ou não, vinculados a questões da natureza pedagógica da
Educação Física, ao desenvolvimento profissional da comunidade de especialistas e à refle-
xão sócio-antropológica do fenômeno esportivo.

Essa decisão implica, sobretudo, uma reformulação de seus procedimentos adminis-
trativos, de seu conselho editorial e do seu projeto gráfico, já que também há necessidade de
revisar os custos de sua publicação.

Enquanto as novidades não ganham visibilidade, oferecemos nessa edição, sem perda
de qualidade, um material excelente, capaz de despertar o interesse de nossos assíduos leito-
res. Além de retornar a Seção Mercosul, com um texto de Maria Graciela Rodriguez, colabo-
ram nessa edição Eunice Helena Tamiosso Vega, Gisele Carreirão Gonçalves, Alexandre
Fernandez Vaz, Luciano Lazzaris Fernandes, Lívia Tenório Brasileiro, Sofia Rubinstein, Ma-
ria Helena da Silva Ramalho, Francisco Camargo Netto, Marisa Mendes Götze, Benno Becker
Jr. e Meri Rosane Santos da Silva.

A todos, boa leitura.

Os Editores


