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A participação da Revista Motricidade na 
organização do 1º Encontro Internacional de 
Pesquisadores em Esporte, Psicologia e Saúde, 
que teve lugar em Montes Claros, Minas Ge-
rais, no passado mês de outubro, foi um refle-
xo da sua política de intervenção na comu-
nidade científica através do encorajamento e 
promoção de um diálogo interdisciplinar e que 
se deseja que venha a ser traduzido em proje-
tos de pesquisa que espelhem esta filosofia.  

Neste evento reuniram-se académicos e 
investigadores de diferentes partes do Mundo, 
mas de uma forma acentuada da Lusofonia. Ao 
nos envolvermos nesta iniciativa sabemos que 
o caminho será longo nesta caminhada da pro-
moção da investigação interdisciplinar. Sabe-
mos que algures no tempo aparecerão resulta-
dos e apenas desejamos que esse futuro ocorra 
já em breve. 

Agora que estamos na fase final de edição 
deste número e passados que estão alguns 
meses é possível fazer alguma reflexão crítica 
sobre o que efetivamente foi feito, qual o pro-
duto e o que poderá ser feito para ultrapassar 
alguns dos aspetos menos desejados neste 
projeto específico. Em primeiro lugar, desta-
camos a ousadia daqueles que destemidamente 
tomaram este projeto em mãos e lhe deram 
forma. Neste caso aproveitamos para deixar 
um louvor nas pessoas promotoras do evento, 
que a tudo se dispuseram para que este encon-
tro fosse o sucesso que acabou sendo: o Pro-
fessor Doutor Jaime Tolentino Neto e a Profes-
sora Doutora Maria de Fátima Maia. Um voto 
de apreço é também devido à Doutora Maria de 
Fátima Turano e ao Doutor Eliziário Rezende 

das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes 
Claros (FIP-MOC) e aos Magníficos Reitores 
da Universidade Estadual de Montes Claros 
(UNIMONTES), Professor Doutor João Cane-
las e da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro (UTAD), Professor Doutor Carlos Se-
queira. No entanto, merece particular destaque 
o empenho das FIP-MOC que desde logo assu-
miram o projeto e nele apostaram convicta-
mente, estando sempre na primeira linha para 
assumir a responsabilidade dos compromissos 
financeiros que sempre estão implicados neste 
tipo de iniciativa. Importa recordar que é uma 
instituição que se distancia das restantes pela 
sua aposta na interdisciplinaridade e por isso 
mesmo cúmplice e parceira neste projeto aca-
démico e científico. Nas pessoas dos Magnífi-
cos Reitores o encontro teve o conforto da cre-
dibilidade académica e científica que o corpo 
docente de cada uma dessas instituições permi-
tiu conferir. 

A logística do evento, que envolveu cerca 
de 1000 pessoas, foi pesada, mas todos os 
voluntários se empenharam de uma forma tal 
que seria injusto não lhes fazer a vênia que 
merecem por este tão grande contributo para a 
imagem das instituições envolvidas e da pró-
pria cidade de Montes Claros. Todos os que 
por lá passamos trouxemos um pouco deles no 
tanto do carinho que nos dispensaram. 

Ao nível da funcionalidade do evento tudo 
correu excecionalmente bem. Mas por agora 
importa fazer o balanço ao nível das implica- 
ções para a Motricidade. A melhor forma para 
sintetizar a perspetiva da revista é tornar claro, 
desde logo, que em termos de trabalho este
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evento representou o equivalente a três anos 
de atividade daqueles que diretamente estão 
envolvidos nas tarefas editoriais da revista. 
Anualmente a revista edita cerca de 40 artigos 
e neste caso foram editados cerca de 130, com 
a agravante que os critérios de seleção nor-
malmente em prática na revista, neste caso, 
não foram aplicados na íntegra aquando da 
aceitação dos mesmos. Isto é, o volume de 
artigos aceites sem cumprirem as normas de 
publicação foi elevado e esta foi uma falha que 
acabou recaindo nos editores da revista. 
Importa recordar que esta revisão intensa e 
exaustiva é uma tarefa que em circunstâncias 
normais não cumpre aos editores, porque arti-
gos submetidos com os erros encontrados são 
sistematicamente rejeitados. 

A oportunidade que foi oferecida para que 
os artigos, submetidos ao evento, fossem 
publicados na Motricidade, com uma classifica-
ção de B1, foi, sem margem para dúvida, uma 
possibilidade que muitos aproveitaram, mais 
ainda quando o custo normal de publicação 
havia sido reduzido. Mas este foi o investi-
mento que a Revista fez e, em nossa opinião, 
bem. Entre outras coisas permitiu-nos ganhar 
uma visão sobre práticas da comunidade cien-
tífica que em circunstâncias normais não tería-
mos acesso. Um desses aspetos prende-se com 
a forma como os investigadores parece encarar 
a participação em Congressos Científicos.  

Neste Encontro privilegiou-se o debate de 
ideias, promover reuniões entre pesquisadores 
e discussões sobre a possibilidade de eventuais 
projetos comuns. Não foram contemplados os 
tradicionais cursos que sempre tendem a apa-
recer nestes eventos. Esta prática colheu de 
surpresa os participantes e tal fato resultou 
que perante esta nova tipologia de organização 
uma parte razoável dos participantes deu por si 
inadequadamente preparada para debater e 
discutir projetos de pesquisa. 

Na realidade, ganhamos a “impressão” que 

a maioria dos participantes olha aos Congres-
sos como uma montra para os seus 10 ou 15 
minutos de palco onde apresentam a sua pes-
quisa e depois fica um registo escrito, mas 
raramente divulgado na dimensão que agora 
fazemos. Em parte a expetativa era que lhes 
seria entregue um exemplar da revista em 
papel, mas sem terem uma compreensão plena 
de que o que estava em causa era um processo 
de divulgação em bases de indexação de refe-
rência internacional. Talvez por esta razão, 
muitos participantes descuidaram-se porque 
pensaram que a versão da Motricidade para o 
evento teria um peso diferente daquele que 
normalmente tem a sua edição regular. Enga-
naram-se os que assim pensaram e foram ainda 
alguns os que nos fizeram chegar as suas opi-
niões de apreço quanto ao rigor que procura-
mos impor até na publicação deste suplemento. 

Esta foi uma tarefa hercúlea e para o volu-
me de trabalho envolvido apenas a paixão pela 
prática e divulgação científica nos permitiu dar 
resposta. Mas o esforço também tem as suas 
formas estranhas de se ver reconhecido. Por 
exemplo, nos últimos 30 dias a Motricidade foi 
visitada 10748 vezes, com 904 novos visitantes 
e que cada um deles consultou 12 artigos. A 
origem dessas visitas em 64.60% dos casos 
veio de bases de indexação de referência inter-
nacional e que 33.08% tem por base a busca 
específica da revista Motricidade. Mas de todos 
estes dados, há ainda um outro que nos é parti-
cularmente querido, que é constatarmos que 
mesmo com estes números o ficheiro mais pro-
curado na nossa página foi o das normas para 
autores submeterem os seus manuscritos.  

Em termos temporais a nossa caminhada, 
enquanto gestores deste projeto, é curto, mas 
os resultados têm sido motivadores. Por esta 
razão, a todos quanto nos têm confiado os seus 
trabalhos e em nós confiaram para ajudar a 
consolidar a organização do 1º Encontro, fica o 
nosso agradecimento. 
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