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O

oferecimento da presente edição da Revista Movimento ao exame público da comunidade
acadêmica e dos especialistas que se dedicam ao estudo do movimento humano. coincide
com um momento muito rico em emoções e em aprendizagens para os professores, alunos e
funcionários que vivem a Escola de Educação Física da UFRGS.

É o momento em que, depois de um esforço coletivo intenso, essa Escola consegue ver seu Programa
de Pós-Graduação atuando em sua plenitude, isto é, com o doutorado em Ciências do Movimento Humano
reconhecido pela CAPES.
Por outro lado, além desse fato que por si só já demanda uma reacomodação dos serviços e das rotinas
de trabalho, pressionados pela impossibilidade de repor os recursos humanos requeridos para o bom funcionamento da Universidade Pública e pela necessidade de maximizar os recursos financeiros disponíveis,
procedemos uma reorganização do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano. Por
determinação do CONSUN / ESEF - UFRGS, deslocamos o gerenciamento dos diferentes cursos de especialização realizados nessa Escola para a esfera dos Departamentos e vinculamos a edição da Revista Movimento à Coordenação do Programa que vem editando há algum tempo a Revista Perfil.
Quanto a fusão das duas Revistas, Movimento e Perfil, não obtivemos o consenso necessário. A dúvida
permanece. No entanto, entendemos que o processo deve ser progressivo. Assim, independente do que venhamos a fazer no futuro, uma providência urgente foi tomada: estamos procedendo a unificação dos seus
conselhos editoriais.
Na presente edição, a seção temas polêmicos, marca distintiva da Revista Movimento, não está presente. Talvez pela especificidade do tema "Verticalidade é sinônimo de boas Postura?", até o fechamento dos
originais desse número, não recebemos material que bancasse a polêmica com Adriane Vieira e Jorge Luiz
de Souza. Razão pela qual estamos programando para o próximo número um tema de grande amplitude e
capaz de mobilizar a comunidade de especialistas em Educação Física e Ciências do Esporte para o debate,
como é o caso do tema "Esporte Escolar e Esporte de Rendimento".
Participam dessa Edição os seguintes autores: Aguinaldo Gonçalves, Anneliese Schonhorst Rocha,
Antônio Carlos Simões, Antônio Veleirinho, Carla Adriane Pires Ragasson, César Barbieri, Edgard Matiello
Júnior, Fabiano Pries Devide, Fernando Tavares, Giovani De Lorenzi Pires, Graciele Massoli Rodrigues,
Jocimar Prates Müller, Jorge Luiz de Souza, Katia Rubio, Marco Aurélio Vaz, Maria da Consolação Gomes
Cunha Fernandes Tavares, Silvana Venâncio, Valéria M. C. de Figueiredo, Viviane Bortoluzzi Fração.
Como se vê, temos um rol de artigos com relevantes temas científicos, nos quais irão. certamente, atrair
a comunidade científica e acadêmica para a realização de uma agradável leitura. Portanto, desejamos a você
leitor, além da apreciação desta 11a edição da revista, um Ano 2000 repleto de prosperidade e realizações.
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