Editorial
Em junho de 2010 a Revista Movimento passou a fazer parte
do acervo do Sistema de Información Científica Redalyc, uma das
mais importantes redes de revistas científicas da América Latina e
Caribe, Espanha e Portugal, com sede em Toluca no México. Esta
indexação nos enche de orgulho não apenas pelo reconhecimento
em si da REDALYC ao mérito científico da Movimento, mas também porque cada conquista deste tipo fortalece a política editorial que
traçamos (e seguimos trilhando) bem antes da incorporação da revista às bases ISI THOMSON, ao LATINDEX, a LILACS, ao SPORT
DISCUS, ao LAPTOC, ao PORTAL DA CAPES.
Para fazer parte deste conjunto de bases de dados, independentemente do grau de importância de cada uma delas, requer o cumprimento de um rol de exigências que constantemente se renovam. A maior
delas, sem dúvida, é a qualidade dos artigos, aferida internamente pelo
índice de reprovação dos manuscritos submetidos (em torno de 68%), e
externamente pelo número de vezes que os artigos da revista são citados
em outras produções científicas. Por isso, estabelecemos como objetivo
potencializar o índice de impacto da revista e, dessa forma, tornar a produção
disponível um ponto de referência para a comunidade científica da área.
Por isso, conclamamos nossos colaboradores a se engajar em
tal propósito neste número, que conta com dois artigos de revisão,
11 artigos originais e um ensaio, entre os quais chamamos a atenção
para o artigo de David Kirk, intitulado Why Research Matters: Current
Status and Future Trends in Physical Education Pedagogy, pois
faz uma interessante revisão sobre a produção pertinente ao ensino
em educação física na Europa, entre os anos 2000 e 2009, em quatro importantes periódicos de língua inglesa. No referido artigo podemos
perceber a importância das revistas científicas na divulgação da produção e
na consolidação de um campo de pesquisa. Cremos que é por aí o caminho.

Boa leitura!

