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O tema proposto para este número da RBCE, “Jogo e Educação Física/ciên-
cias do Esporte” é, sem dúvida, digno de espaço neste importante periódico. Atra-
vessando civilizações, o jogo faz-se presente em diferentes culturas, etnias, classes
e grupos sociais e suas distintas apropriações ao longo da história atestam a multipli-
cidade e polissemia com que foi sendo tratado e ressignificado. O jogo é considera-
do como dimensão singular da vida humana, particularmente significativo na infân-
cia. Seus usos em diferentes culturas e sociedades revelam sua importância na
constituição da vida individual e coletiva.

Este número da RBCE apresenta ao seu público leitor um conjunto de en-
saios e artigos que, em suas singularidades, abarcam distintos modos de conceber e
trabalhar com esse fenômeno da cultura.

O volume 27, número 2 da RBCE marca o encerramento da atuação dessa
editoria. No momento em que nos despedimos da comunidade acadêmica da Edu-
cação Física na função de editores da RBCE, gostaríamos de registrar publicamente
a honra de termos ocupado essa importante função. Se essa tarefa guarda em si
uma competência técnica específica, guarda também, e em maior grau, a possibili-
dade única de aproximação com os pares, sejam na condição de autores de artigos
submetidos, sejam como pareceristas.

Desse modo, agradecemos imensamente ao pronto e qualificado auxílio dos
cerca de 150 pesquisadores que analisaram, ao longo desses dois anos, mais de
300 artigos, ensaios e resenhas submetidos à RBCE. Agradecemos também à con-
fiança depositada pelos autores dos trabalhos submetidos e ao carinho dos leitores.

É, portanto, com alegria que nos despedimos e aproveitamos a oportunida-
de para apresentar o professor doutor Alex Branco Fraga e a professora doutora
Silvana Vilodre Goellner, ambos docentes da Escola Superior de Educação Física da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) como editores da RBCE.
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