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EDITORIAL

Com esse número, concluímos mais um ano de atividades da Revista
Movimento. São agora 17 anos de existência ininterrupta de edições
dos seus fascículos que, uma vez disponibilizados, vão, a cada número
e a cada ano que passa, realimentado o nosso espírito acadêmico e
a nossa disposição para dar continuidade a um projeto bem sucedido.

O ano de 2011 foi um ano muito importante para a Revista Movimento,
por várias razões. Dentre elas, importa destacar que, provavelmente
fruto do seu reconhecimento no campo acadêmico da Educação
Física e a sua indexação em bases de dados valorizadas pelos nossos
autores, a quantidade de artigos que temos recebido continua
crescendo. Isso ocorre a tal ponto que estabelecemos um período
de suspensão das submissões de artigos até março de 2012. Mesmo
não sendo essa a nossa vontade, consideramos prudente assim decidir,
tendo em vista o volume de trabalho que tem sido demandado, e a
nossa preocupação em não criar expectativas por parte dos autores,
no que se refere à avaliação dos seus trabalhos a nós enviados. Mas
vale chamar atenção: as submissões estarão abertas a partir de 16
de março de 2012.

Desde 2010 retomamos a seção Em Foco, na qual buscamos oferecer
aos nossos leitores o acesso a textos que, entendemos, merecem
destaque. Nela podem ser encontrados diferentes tipos de trabalhos,
desde textos de revisão até um artigo (inclusive reeditado) de um
autor específico, cuja obra tenha reconhecimento e repercussão
nacional e/ou internacional. Com a mesma perspectiva de desenvolver
uma linha editorial que mantenha o seu dinamismo e o diálogo
constante com a comunidade científica, em 2011 retomamos uma
outra seção, que já fez parte da Movimento em momentos anteriores.
Trata-se da seção Temas Polêmicos, pela qual a Revista Movimento
se propõe a dialogar com a comunidade científica na qual está
integrada, oportunizando a atualização de debates "do momento", e
induzindo reflexões afetas à sua área de conhecimento específica.
Iniciamos com o tema "Megaeventos Esportivos", que tem provocado
fervorosas discussões, tanto no campo acadêmico, como fora dele.



Já publicamos um trabalho em 2011 e teremos outro em março de
2012. Acompanhem! Enviem seus trabalhos!

Para aqueles que têm seguido os movimentos da Revista Movimento,
obviamente que entre os acontecimentos de 2011, dois merecem
bastante destaque. Inicialmente, a nossa Revista obteve o Fator de
Impacto na avaliação do Journal of Citation Reports (JCR), se
colocando entre uma das 20 revistas brasileiras da área da Social
Sciences Edition que obtiveram esse índice em 2011. Consequência
disso, alguns meses depois, comemoramos a classificação do nosso
periódico no extrato QUALIS A2, por indicação da Comissão Qualis
Periódico da área 21. São grandes avanços que colocam a Revista
Movimento num lugar relevante, capaz de impactar, inclusive na
avaliação da produção acadêmica da Pós Graduação em Educação
Física no Brasil.

Assim, como afirmado em artigo publicado no número comemorativo
dos 70 anos (STIGGER e colaboradores), a Revista Movimento,
tem ocupado um lugar no contexto acadêmico da Educação Física,
qual seja o de garantir um espaço para a produção científica orientada
pelas ciências humanas e sociais. É por razões como essa que ela
não tem sido apenas uma intermediária, por onde "passam artigos".

Resta trazer uma última informação. Após alguns anos de discussões
internas acerca do uso das tecnologias hipermídia para a divulgação
científica, decidimos que, a partir de 2012, a Revista Movimento não
será mais disponibilizada no formato tradicional (papel). Tal decisão
prende-se à consideração que o modelo online facilita o acesso aos
artigos, estimula a multiplicação de fontes, diminui as restrições de
espaço, reduz custos e acelera o processo de produção dos
fascículos. Uma repercussão imediata dessa decisão é nossa
expectativa de podermos atender a uma antiga demanda dos nossos
autores, que é a de ampliar os limites relativos à dimensão dos artigos.

Boa leitura.




