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EDITORIAL

“A identidade entre pensamento e ação
ilumina a mim e aos outros, produzindo
bons frutos”
(Preceito do Budismo)

Profª. Drª. Heloisa de Araújo Gonzalez Alonso
Prof. MS. Marco Antonio Cavalcanti Garcia

Inicialmente gostaríamos de agradecer ao Professor Dr. Ruy Jornadas Krebs (in
memoriam) que muito contribuiu com sua competência e compromisso na qualidade da
formação acadêmica dos profissionais em Educação Física e Esportes deste país.
Este Editorial, por ser o ultimo das edições de 2010, tem o tom de avaliação e
projeção das nossas metas. Assim, iremos aqui ratificar que continuamos no firme
propósito de: “zelar pela qualidade dos artigos publicados; revisar mecanismos de
funcionamento e organização da Revista tentando sempre otimizá-los; manter-se
atualizados em relação aos critérios de indexação e buscar as melhores alternativas para a
evolução da Revista; responsabilizar-se pelo processo de análise, desde a escolha dos
pareceristas até o resultado final; estabelecer metas em longo prazo para a Revista; e buscar
alternativas para constante divulgação da mesma.”
Decorrente destes propósitos supracitados, a Arquivos em Movimento foi apontada
pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) na avaliação
trienal 2010, do programa de pós-graduação stricto-sensu como sendo uma “iniciativa
importante do curso para o desenvolvimento cientifico da Educação Física”.
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Mesmo assim, temos muito a caminhar, principalmente na conquista de uma melhor
infra-estrutura, como por exemplo, aumento da equipe técnica e no número de
computadores, para que possamos agilizar o processo de editoração, no sentido de
modificar a sua periodicidade de semestral para quadrimestral e, quem sabe, num futuro
próximo, trimestral. Isto nos permitiria, segundo os atuais critérios, ampliar as
possibilidades de indexação do periódico em outras bases. Para tal, iremos pleitear junto
aos órgãos de fomento, editais que ofereçam modalidades de auxílio na elaboração e
manutenção de periódicos científicos. Aumentar a visibilidade da Arquivos está, sem
dúvida alguma, entre os nossos principais objetivos para 2011.
Acreditamos que até o presente, este veículo de comunicação vem contribuindo com
informações de qualidade para a construção do conhecimento no âmbito das áreas humanas
e da saúde ligadas à Educação Física, a Dança e o Lazer. E como não poderia ser diferente,
esta edição conta com 10 trabalhos sendo 7 artigos originais, duas revisões e um ponto de
vista. Com esta composição convidamos, você leitor, a ler sobre:

uma modalidade

terapêutica amplamente utilizada na fisioterapia no treinamento resistivo - outra área que
vem buscando espaço na Arquivos; o uso da creatina, uma substância amplamente utilizada
por praticantes de atividade física, e seus efeitos sobre parâmetros hematológicos; a
construção das representações a partir “dos contos de fadas ouvidos em sala de aula e, em
seguida, vivenciados nas ações lúdicas das Oficinas do Jogo”; a história do atletismo no
Rio Grande do Sul nas primeiras décadas do século XX; as percepções estéticas de
espectadores sobre uma coreografia de dança; à racialização do esporte; a percepção dos
acadêmicos da licenciatura em educação física do CEFD/UFSM sobre o estágio curricular
supervisionado; a desvalorização do profissional de educação física da atualidade; uma
analise histórica das políticas públicas na educação física brasileira.
No Ponto de Vista contamos com a contribuição da Profa. Dra. Ângela Bretas, do
Departamento de Ginástica da EEFD/UFRJ, que descreve as atuações no âmbito do lazer
implementadas pelo grupo ESQUINA - Cidade, Lazer e Animação Cultural. “O grupo
ESQUINA é coordenado pela referida professora e tem sede na Escola de Educação Física e
Desportos da UFRJ e é apoiado por sua Pró-Reitoria de Extensão e pela Fundação Carlos Chagas
Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ).”
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Gostaríamos de agradecer a toda comunidade da EEFD – técnicos administrativos,
corpo docente e discente – bem como autores e, em especial, aos professores e
pesquisadores das mais diferentes instituições nacionais que, incansavelmente, contribuem
de forma ímpar no processo de revisão dos artigos que chegam em quantidades cada vez
maiores à Revista. A vocês, o nosso muito obrigado. A todos vocês, um feliz natal e um
ótimo ano novo!

Equipe Arquivos em Movimento
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