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ntegrando um projeto pretensioso e conseqüente da Escola de Educação Física.
a Revista Movimento, mais uma vez, vai ao encontro de seus assinantes e da
Comunidade Investigadora, tendo como foco de interesse os problemas afetos
ao movimento humano, à educação física e às ciências do desporto, inovando e
estimulando o debate acadêmico.
A inovação nessa edição vai por conta da Seção Mercosul, cujo objetivo é
aprofundar o diálogo com estudantes, professores e pesquisadores da Comunidade IberoAmericana. Nosso pensamento é que o Mercosul não pode e não deve caracterizar-se
somente por aspectos econômicos nas relações que se estabelecem entre os países membros. Acreditamos que entre os povos Ibero-Americanos a convivência deve ser pautada
também pela fraternidade e pelo enfrentamento solidário dos problemas sociais que afligem a maioria dos viventes no continente.
Nesse sentido, a integração cultural baseada no diálogo esclarecido pode contribuir para tal fim. Buscando esse tipo de comunicação, a partir dessa edição da Revista
Movimento, estaremos publicando textos no idioma espanhol, oportunizando aos nossos irmãos do
Mercosul a interlocução e sua inclusão nos debates e nas reflexões que se estabelecem
no âmbito do movimento humano, da Educação Física e das Ciências do Esporte,
tanto no Brasil como na América do Sul. Iniciamos com a publicação de um texto de
Conrado Vilanou, pesquisador e professor do Departamento de Teoria e História da
Educação da Universidade de Barcelona - ES e editor da Revista Tempos de
Educação dessa Universidade.
Por outro lado, na Seção Temas Polêmicos, o debate acadêmico prossegue.
Dando seqüência à discussão renovada que iniciamos na edição anterior sobre o eixo
Esporte-Escolar e Esporte de Rendimento, dois textos inéditos e interessantes alcançam
os objetivos da seção, isto é, provocam os leitores a novas reflexões. Nesse sentido,
Adroaldo Gaya e Celi Tafarel apresentam questões relevantes para serem pensadas no
estabelecimento de políticas públicas para a Educação Física e o Desporto Nacional.
Completando a edição, os demais artigos, assinados por nossos colaboradores,
também trazem à pauta outros assuntos e pontos não menos importantes que, certamente, interessam à comunidade investigadora, demonstrando, por um lado, o alto padrão de
qualidade com que nossos pesquisadores estão trabalhando e, por outro, a amplitude da
área. Com assuntos tão variados e diversidade argumentativa, cremos que a presente
edição da Revista HW-Í*M^U deverá agradar a maioria de seus leitores.
O editor
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