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EDITORIAL 
 

“ESTICANDO A CORDA” 
Marco Machado e Rafael Pereira 

É com grande satisfação que chegamos ao número 3 do Brazilian Journal of 
Biomotricity. Tem sido uma luta árdua, difícil e em alguns momentos chega a 
nos deixar em pânico. Às vezes perguntamos “por que continuar?”. 
Sabíamos que não seria fácil, sabíamos que encontraríamos resistência, são 
inúmeras as revistas já estabelecidas há anos e maior ainda o número 
daquelas que se extinguiram. Alguns amigos perguntam, para que mais uma 
revista de exercício, esporte, reabilitação, saúde, etc? Por que não fortalecer as 
que já existem, torná-las mais consistentes e com mais impacto? 
Esbarramos em alguns amigos irritados: “o meu artigo tem que passar pelos 
revisores?” “Marco estou acabando um artigo, será que dá ainda para sair em 
setembro?” 
Encontramos cobranças de indexações. Quantos e-mails enviamos explicando 
que somos um periódico recente e que os principais indexadores pedem prazo 
para reconhecer o periódico? Perdemos a conta. 
Porém encontramos alguns “corajosos”, alguns que acreditam em nosso 
trabalho, alguns que mesmo tendo seus trabalhos duramente criticados pelos 
revisores, re-submeteram seus trabalhos, quando seria mais fácil enviar para 
outra revista ou periódico.  
Tentem imaginar a nossa alegria ao receber um artigo de pesquisadores do 
Wingate Institute (Israel), do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho da 
UFRJ, referencial internacional em pesquisa científica. Um dos trabalhos veio 
da Science University of Malaysia e outro do Laboratório de Fisiologia do 
Exercício da UFSCar. Todos centros de pesquisa com publicações em 
periódicos de altíssimo impacto e que estão acreditando em nós. 
Assim vamos “esticando a corda” (frase de um amigo e conselheiro) e seguindo 
com o periódico. Espero que seja de grande utilidade para todos e aguardamos 
com ansiedade mais colaborações, sejam na forma de artigos, sugestões ou 
críticas. Nosso telhado de vidro está aí para isso também, colocamos nossa 
cara a tapa e estamos colhendo os frutos. 
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