Editorial
O número especial da R EVISTA P AULISTA DE
EDUCAÇÃO FÍSICA, comemorativo dos 70 anos da
Escola de Educação Física da Universidade de São
Paulo, trouxe como novidade uma nova capa, uma
nova diagramação, uma nova impressão, além do
conselho editorial e comissão de publicação
renovados.
Este número completa as inovações com mais
duas importantes mudanças - o seu nome e a sua
periodicidade - e inaugura uma nova fase da Revista.
A REVISTA PAULISTA DE EDUCAÇÃO FÍSICA nasceu com
essa delimitação geográfica no seu nome com base
no sentimento de humildade e desejo de
crescimento – nascer pequeno para poder crescer –
e não para afirmar e acentuar o regionalismo como
alguns podem pensar. De fato, a Revista cresceu
graças à incansável colaboração dos seus
conselheiros, consultores e profissionais técnicos e
se constitui hoje um dos veículos de publicação
científica mais importantes do país nas áreas de
Educação Física e Esporte. Ela se tornou uma das
revistas preferidas dos pesquisadores para divulgar
os resultados de suas investigações, o que tem
permitido o aumento constante de rigor na
aceitação dos artigos – aspecto fundamental para a

melhoria da qualidade. A sua circulação atravessou
fronteiras e tornou-se internacional.
Em razão desse crescimento, duas mudanças
tornaram-se inevitáveis: o seu próprio nome e a sua
periodicidade. O nome porque a denominação
“Paulista” pode dar a entender uma abrangência
restrita, especialmente para pessoas de outras áreas.
A periodicidade porque o volume de submissão de
artigos tem aumentado substancialmente nos
últimos anos, evidenciando o franco
amadurecimento e desenvolvimento científicos das
áreas de Educação Física e Esporte que necessitam
ser devidamente acompanhados e estimulados pelos
veículos de divulgação.
Diante dessa situação, com a devida aprovação
do Conselho Editorial e com todas as possíveis
implicações detalhadamente analisadas com
consultas às entidades responsáveis pela indexação
de periódicos, estamos mudando o nome para
“REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE”
- denominação essa que representa de forma mais
fiel tanto a abrangência quanto a especificidade das
pesquisas realizadas nessas duas áreas -, agora com
periodicidade trimestral.
Go Tani
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