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EDITORIAL 

 

TERCEIRO ANO 
 
Marco Machado & Rafael Pereira. 
 
Leitores, colaboradores e amigos. 
O Brazilian Journal of Biomotricity entre em seu terceiro ano de existência. Sabemos não 
se de muito bom tom falar sobre nós mesmos, mas este na verdade é um momento de 
agradecimento.  
Queremos agradecer em primeiro lugar a todos aqueles que acreditaram no periódico. 
Enquanto muitos citavam todos os problemas, a quantidade de trabalho que daria, as 
dificuldades e o tempo que gastaríamos, outros nos incentivavam. O mais interessante é 
que os incentivos sempre vinham na forma de idéias para melhorar o que imaginávamos, 
os incentivos vinham como sugestões de formatos e de critérios. Isso nos motivou muito 
mais pois precisávamos disso. Agradecemos a estes amigos de primeira hora. 
Em segundo lugar queríamos agradecer aqueles que aderiram ao projeto durante seus 
primeiros dias. Mesmo sem termos ainda as importantes indexações, mesmo sem termos 
o Qualis, estas pessoas acreditaram e enviaram trabalhos de grande qualidade técnico-
científica. A partir da colaboração destas pessoas é que outras mais puderam visualizar 
que o BrJB existia e que era sério e comprometido com a questão científica. 
Em seguida, temos que agradecer aos revisores, sem o trabalho voluntários deles, não 
seria possível manter a qualidade dos artigos. Eles tem seus trabalhos e famílias mas 
mesmo assim despendem um tempo para colaborar com ótimos pareceres., que 
contribuem para a revista mas também para os autores que acabam melhorando os 
trabalhos quando ajustam para atender os pedidos dos revisores. 
Gostaríamos de agradecer aqueles autores que tiveram trabalhos recusados mas que 
voltaram a submeter outros trabalhos. É cruel para nós editores enviar uma 
correspondência recusando um trabalho, entendemos que os autores realizaram um 
esforço enorme, as vezes com custo pessoal e financeiro, mas o empreendimento 
científico funciona assim. 
E por último, mas não menos importante, a vocês leitores que contribuem lendo e citando 
os conhecimentos trazidos nos artigos publicados. Sem vocês não haveria razão para a 
existência do BrJB. 
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