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_______________________________________________________Editorial

Há exatamente cinco anos (julho de 2002), dava-se início à publicação da
Revista Movimento e Percepção do Curso de Educação Física do Centro Regional
Universitário Espírito Santo do Pinhal – UNIPINHAL. Foram três números impressos
até dezembro de 2003 e, a partir de janeiro de 2004, iniciou-se a fase digital. Nesse
período de construção de uma publicação científica e acadêmica, a princípio, no
sentido de criar espaços para a reflexão regional e, posteriormente, em âmbito
nacional, muitas foram as dificuldades para sua implementação e consolidação.
Hoje, podemos afirmar que esta publicação possui o seu espaço dentro do meio
científico e acadêmico brasileiro como instrumento de divulgação do conhecimento
produzido na área da Educação Física.
Não podemos deixar de destacar, neste editorial comemorativo, a explicação
do nome da Revista. Segundo Odilon José Roble – Editor da Revista Movimento e
Percepção

–

“o

título

da

revista

apresenta

duas

palavras-chave

que,

recorrentemente, aparecem nos artigos e estudos da Educação Física. A primeira diz
respeito ao próprio objeto de estudo da Educação Física: o movimento humano,
muito discutido sobre a delimitação do campo de estudo da Educação Física. A
segunda palavra-chave representa, em suma, essa necessária conexão com a
realidade do movimento, ou seja, a percepção”.
Destacamos, também, que a revista, tanto na sua versão impressa quanto na
on-line, encontra-se indexada no Qualis da Capes nas áreas de Educação Física e de
Educação.
Nesse sentido, podemos afirmar que a diversidade temática tem marcado as
nossas edições, em razão desta pluralidade de percepções na produção intelectual
em Educação Física.
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Nossa expectativa com esta publicação é de continuarmos proporcionando um
espaço de interlocução e de visibilidade aos esforços científicos e acadêmicos da
nossa área.
Assim, agradecemos a todos que contribuíram para a consolidação do nosso
projeto e, em 2008, esperamos que este seja ainda mais intenso.

Prof. M. Sc. Mauricio Aníbal Delgado
Coordenador do Curso de Educação Física – UNIPINHAL.
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