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Existem alguns aspectos que envolvem a Revista 
Brasileira de Educação Física e Esporte (RBEFE) 
e o ano de 2016 que merecem ser destacados 
nesse editorial. O primeiro e, talvez, afetivamente 
mais relevante para a comunidade científica é a 
comemoração do seu trigésimo aniversário. A 
RBEFE teve o primeiro número publicado no ano 
de 1986 após a aprovação de sua criação na 81o 

Congregação da então Escola de Educação Física da 
Universidade de São Paulo, a qual foi realizada em 31 
de outubro de 1984. Nota-se que desde sua origem 
já havia a vocação para ser um meio de comunicação 
cientí� ca pautada na publicação de trabalhos com 
qualidade e relevância para a nossa área de atuação. 
Diversos passos importantes foram dados ao longo 
dessa trajetória, entre eles, a internacionalização 
do Conselho Editorial, a inclusão de Editores 
Associados oriundos das três áreas de concentração 
(Biodinâmica, Pedagogia e Sociocultural), a ampliação 
no número de pareceristas e a inclusão na base de 
periódicos eletrônicos da SciELO. Evidentemente, 
a pavimentação dessa longínqua estrada não poderia 
ter sido realizada sem a ajuda de muitos pesquisadores 
oriundos das mais variadas instituições do Brasil e do 
exterior. Abaixo está o nome de algumas dessas pessoas 
que proporcionaram relevantes contribuições para a 
consolidação da RBEFE. Lamento se, porventura, o 
nome de algum colega não tenha sido mencionado, em 
especial os revisores e autores de artigos publicados ou 
submetidos à publicação. Não se trata de desprestígio 
ou algo que o valha, mas da nossa di� culdade em 
registrar o nome de tantas pessoas importantes que 
surgiram ao longo desses 30 anos. Existem outros 
pro� ssionais que não se tornaram públicos ao longo 
desse processo, mas que sem o seu comprometimento, 
seguramente a RBEFE não teria atingido o prestigio 
atual. Estou me referindo as bibliotecárias e secretárias 
da revista: Maria Lúcia Vieira Franco, Solange Alves 
Santana. Exemplos de competência, ética e serenidade. 
À todos, o nosso muito obrigado!                     

 Em relação à missão da RBEFE, sabemos que 
todo investimento � nanceiro realizado em pesquisa 
científica, incluindo do setor público, somente 
pode cumprir o seu papel social se os achados forem 
amplamente divulgados. Isso aumenta a nossa 
responsabilidade e nos leva a concluir que publicar um 

artigo é tão importante quanto conduzir as pesquisas 
cientí� cas. Nesse sentido, desa� os surgem a todo 
momento no horizonte das revistas que se propõem a 
inovar com o objetivo de atender as novas demandas 
impostas pela dinâmica que envolve a divulgação do 
conhecimento. Assim, 2016 também será um ano 
repleto de mudanças para a RBEFE. Isso se deve, 
sobretudo, a necessidade de adequarmos a revista 
aos novos critérios, política e procedimentos para a 
admissão e a permanência de periódicos cientí� cos na 
coleção SciELO. A redução no tempo de avaliação e 
publicação dos artigos, a implementação de editores 
e pareceristas com a� liação estrangeira e a publicação 
de artigos na língua inglesa são algumas das ações que 
deveremos implementar ao longo de 2016. Daremos 
início a essa implementação a partir da publicação do 
v.30 n.1, o qual foi coordenado pela Dra. Michele 
Viviene Carbinatto, do Departamento de Esporte da 
Escola de Educação Física e Esporte da Universidade 
de São Paulo e pela Dra. Myrian Nunomura, da 
Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo. Nesse número foram 
publicados estudos que abordaram os mais variados 
temas que envolvem a “Ginástica”, sendo uma parcela 
signi� cativa (~80%) dos artigos publicados em inglês. 
A nossa expectativa com essa mudança é ampliação 
do público da RBEFE, haja vista que a comunidade 
cientí� ca internacional elegeu o inglês como o idioma 
o� cial para a sua comunicação. A SciELO estima 
que a publicação em inglês possa aumenta entre 4-6 
vezes a possibilidade de um artigo ser citado quando 
comparado a um artigo publicado em português. 
Uma possível consequência dessa ampliação do 
público da RBEFE seria o aumento dos índices 
bibliométricos da revista, tal como o fator de impacto. 
Embora possamos destacar algumas limitações acerca 
da utilização do fator de impacto como uma medida 
de qualidade, é inegável a importância que a maioria 
absoluta da comunidade cientí� ca internacional 
deposita nesse índice bibliométrico para a avaliação 
das revistas cientí� cas. Assim, iniciamos essa nova fase 
com a expectativa que os próximos 30 anos serão tão 
frutíferos quanto os 30 anos que passaram.

Prof. Dr.  Rômulo Bertuzzi
Editor-in-chief
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