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Editorial
A publicação como ponte entre ciência e inovação: O papel de novas revistas para a veiculação do conhecimento
científico
É com imenso prazer que escrevo o presente editorial. Ao nos aproximarmos do final do ano de 2014, fica evidente que a
pesquisa no Brasil vem crescendo de modo significativo, tanto em termos numéricos como em termos qualitativos.
Recentemente, a Thomson Reuters publicou o seu Ranking Mundial de Inovação, no qual o Brasil migrou da 24 a para a
13a posição. Grande parte deste avanço é resultado do crescente número de estudantes universitários e de programas de
pesquisa e pós-graduação nas mais diversas áreas do conhecimento.
A palavra “inovação” tem sido empregada no intuito de retratar ideias e invenções que se concretizam como produtos ou
processos no mercado ao cidadão comum. Nesse contexto, é interessante destacar que muitas tecnologias e novos
conhecimentos originam-se de pesquisas científicas básicas e aplicadas, e que após reiterados ciclos de testagem se
tornam disponíveis a sociedade.
Entre as etapas que compõem a geração de novos conhecimentos inclui-se o processo de publicação, o qual permite
transmissão de novos resultados de pesquisa e retransmissão de conhecimentos entre a comunidade científica. Dessa
forma, a existência de revistas e jornais científcos é fundamental para que isso ocorra.
No Brasil, existem áreas de estudo que ainda carecem de revistas e jornais científicos para disseminar o conhecimento
produzido pelos pesquisadores. A área de Educação Física é um destes exemplos, aonde existem poucas opções de
revistas e muita demanda de publicação. Isso tem ocasionado uma sobrecarga no processo de revisão das revistas já
existentes e consequente demora na publicação de artigos.
Os Arquivos de Ciências do Esporte (ACES) foi criado em 2013 justamente no intuito de viabilizar mais uma opção para
publicação de artigos aos pesquisadores Brasileros da nossa área. Desde o seu lançamento, a revista se encontra em um
processo de constante aprimoramento e tem buscado melhorar os procedimentos de submissão, revisão e publicação dos
artigos. Portanto, gostaríamos de agradecer a compreensão de todos os pesquisadores que submeteram os seus trabalhos
para nossa revista até o momento. Nos comprometemos a trabalhar para tornar a revista cada vez melhor e contamos com
a contribuição de todos vocês durante esse processo.
Nesta oportunidade, desejamos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo a todos os autores e leitores da ACES.
Esperamos que considerem a nossa revista para futuras publicações.

Grande abraço!
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