
PERIÓDICOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

ÁGORA ( PPGTP/UFRJ): UFES 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=1516-1498&script=sci_issues 

Estudos em teoria psicanalítica Instituto de Psicologia UFRJ 

AVALIAÇÃO (UNICAMP) 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1414-4077&lng=pt&nrm=iso 

Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior (Campinas) 

CADERNOS CEDES 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0101-3262&lng=pt&nrm=iso 

Cadernos CEDES aponta o saber perceber, como se reveste essa função educadora em nossos 

tempos. Por isso, precisam ser lidos não só individualmente, mas percebidos na pluralidade de suas 

ideias. 

CADERNOS DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO: UFU (UFU. 

http://www.seer.ufu.br/index.php/che/issue/archive 

Os Cadernos da Pedagogia, publicação semestral da coordenação do curso de Pedagogia da 

Universidade Federal de São Carlos, objetiva difundir os trabalhos produzidos por docentes e 

discentes do curso de Pedagogia dessa instituição e demais instituições da região e do Brasil, e 

também de pesquisadores da área educacional. 

CADERNOS DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO: UFU 

http://www.seer.ufu.br/index.php/che/issue/archive 

Criado em 2002, Cadernos de História da Educação teve periodicidade anual até 2008. Em 2009, 

passou a ter periodicidade semestral. Publicação do Núcleo de Estudos e Pesquisas em História e 

Historiografia da Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia. 

CADERNOS DE PESQUISA: FCC (Fundação Carlos Chagas.) 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0100-1574&lng=pt&nrm=iso 

Apresenta a quantidade e a orientação, analisa as mudanças e permanências no vínculo entre 

psicologia e educação. 

CADERNOS DE PSICOPEDAGOGIA: UNIFIEO 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_issues&pid=1676-1049&lng=pt&nrm=iso 

O objeto de estudo da psicopedagogia é a aprendizagem humana. Entendemos aprendizagem 

enquanto processo que se inicia no nascimento do ser e deixa de prosseguir com a sua morte. 

Aprendizagem que faz do ser um humano, concebida como processo de vida e sobrevivência que 

não está restrito a conteúdos ou espaços institucionais. 

CIÊNCIA E EDUCAÇÃO: UNESP (UNESP.) 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1516-7313&lng=pt&nrm=iso 
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A Revista Ciência & Educação apresenta, artigos nacionais e internacionais sobre temas relativos ao 

Ensino de Ciências e Matemática, cujas discussões nos fornecem subsídios relevantes, dentre outros 

assuntos. 

COMPUTERS AND EDUCATION: Elsevier 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03601315 

A revista é uma base tecnicamente, fórum interdisciplinar para a comunicação estabelecida no uso 

de todas as formas de computação nesta área socialmente e tecnologicamente significativa de 

aplicação e continuará a publicar contribuições definitivas para servir como padrão de referência. 

EDUCAÇÃO & SOCIEDADE: UNICAMP 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0101-7330&lng=pt&nrm=iso 

Educação & Sociedade traz a seus leitores os resultados dos projetos de pesquisa em andamento no 

CEDES. 

EDUCAÇÃO E FILOSOFIA: IFILO/UFU 

http://www.seer.ufu.br/index.php/EducacaoFilosofia/issue/archive 

A Revista Educação e Filosofia tem como propósito o incentivo à investigação e ao debate acadêmico 

acerca da educação e da filosofia em seus diversos aspectos, prestando-se como instrumento de 

divulgação do conhecimento nas referidas áreas. 

EDUCAÇÃO E PESQUISA: FEUSP(USP) 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1517-9702&lng=pt&nrm=iso 

Em princípio, um periódico voltado prioritariamente à divulgação da produção científica dos 

professores da Faculdade, e com esse propósito ela funcionou por muitos anos. No entanto, 

analisando a trajetória da Revista, é possível perceber que, a partir de 1996, ela inicia uma inflexão no 

sentido de publicar uma maior proporção de artigos de autores externos à Faculdade de Educação, 

com significativa participação de autores estrangeiros. 

EDUCAÇÃO E REALIDADE: UFGRS 

http://seer.ufrgs.br/index.php/educacaoerealidade/issue/archive 

Educação & Realidade tem como missão a divulgação da produção científica na área da educação e o 

incentivo ao debate acadêmico para a produção de novos conhecimentos. Visa, também, a 

ampliação das ferramentas analíticas de modo a expandir as fronteiras do pensamento e da prática 

no campo da educação. 

EDUCAÇÃO EM REVISTA: UFMG (UFMG. http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0102-

4698&lng=pt&nrm=iso 

Educação em Revista vem ampliando seu alcance, inserindo-se nos principais indexadores nacionais e 

internacionais e tornando-se uma referência importante para pesquisadores da área. 

ENSAIO: Fundação Cesgranrio. http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0104-

4036&lng=pt&nrm=iso 

Ensaio revelam, os esforços científico-acadêmicos em torno da compreensão dos fenômenos 

educacionais em âmbito local parecem metodológica e conceitualmente adensar-se, num crescente 
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movimento, levando a crer numa maior disposição investigativa em resgatar o valor das políticas e 

práticas em educação, não apenas sob a ótica mais geral de suas dimensões globais ou nacionais, 

certamente imprescindíveis, mas também particulares, já que evidenciam importantes 

protagonismos, marcados por atores sociais diversos, inclusive institucionais, com destaque para, no 

caso do Brasil, as esferas estadual e municipal. 

ETD. EDUCAÇÃO TEMÁTICA DIGITAL: UNICAMP 

http://www.fae.unicamp.br/revista/index.php/etd/issue/archive 

A ETD – Educação Temática Digital é uma publicação eletrônica multidisciplinar, que se dedica à 

publicação de artigos da comunidade científica nacional e internacional que investiguem questões de 

interesse do campo educacional e áreas afins, tendo como objetivo a contribuição para a formação 

do pesquisador da área de Educação por meio da divulgação e disseminação de pesquisas e estudos 

realizados por educadores, vinculados a instituições nacionais e estrangeira. 

INVESTIGAÇÕES EM ENSINO DE CIÊNCIAS :UFRGS (UFRGS.) 

http://www.if.ufrgs.br/ienci/ 

INVESTIGAÇÕES EM ENSINO DE CIÊNCIAS é uma revista voltada exclusivamente para a pesquisa na 

área de ensino/aprendizagem de ciências (Física, Química, Biologia ou Ciências Naturais quando 

enfocadas de maneira integrada). 

PERSPECTIVA (UFSC) 

http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/issue/archive 

A Revista Perspectiva, editada desde 1983, é uma publicação quadrimestral do Centro de Ciências da 

Educação da UFSC que tem o objetivo de divulgar a produção acadêmica sobre educação, visando 

aprofundamento teórico e crítico das temáticas e avanços nas discussões sobre as problemáticas no 

campo educacional e das pesquisas produzidas no Brasil e no exterior. 

PRÁXIS EDUCATIVA: UEPG 

http://www.revistas2.uepg.br/index.php/praxiseducativa/issue/archive 

A Revista Práxis Educativa tem como missão a publicação de trabalhos que apresentem rigor 

científico, solidez teórica e análise crítica. Os artigos devem resultar de pesquisas ou ensaios com 

reflexões originais, sobretudo que desenvolvam interlocuções entre os mais variados campos da 

ciência e do conhecimento. O nome da revista reflete a preocupação com uma perspectiva em que a 

teoria e a prática estejam integradas na tessitura da ação educacional, entendida não como prática 

banal ou reprodutiva, mas como atividade criativa e transformadora em que a teoria e a ação 

constituem um único movimento, o que se expressa no nome “práxis”. 

REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO: ANPED 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1413-2478&lng=pt&nrm=iso 

Revista Brasileira de Educação (RBE) reúne estudos e pesquisas que abordam, de uma parte, as 

relações entre educação e as TIC e, de outra parte, processos históricos educacionais. Propõe, assim, 

por meio desses dois conjuntos de trabalho, e sob pontos de vista distintos, leituras que remetem a 

dimensões do presente e do passado referentes à educação e às relações sociais e culturais nas 

quais se constituem. 

REVISTA BRASILEIRA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL: UNITAL 

http://www.rbgdr.net/revista/index.php/rbgdr 
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A Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional (G&DR), foi criada com três objetivos 

básicos: dar vazão a vasta produção científica que se avoluma, na área, nas universidades brasileiras 

e que, por falta de espaço e de um veículo específico, não circula e, portanto, não é discutida, 

criticada e referenciada; estimular o debate acadêmico sobre a questão regional em suas diferentes 

dimensões, valorizando, sobretudo, os diálogos interdisciplinares; e contribuir, de forma decisiva, 

para a crítica e proposição de modelos de intervenção, pública ou privada, de natureza sustentável. 

REVISTA BRASILEIRA DE POLÍTICA E ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO: ANPAE 

http://www.anpae.org.br/website/publicacoes/revista-da-anpae 

Objetivo difundir estudos e experiências educacionais e promover o debate e a reflexão em torno de 

questões teóricas e práticas no campo da gestão da educação e seus processos de planejamento e 

de formulação e avaliação de políticas educacionais no âmbito dos sistemas de ensino, escolas, 

universidades e outros espaços públicos de educação e formação cidadão. 

REVISTA DIÁLOGO EDUCACIONAL: PUCPR 

http://www2.pucpr.br/reol/index.php/DIALOGO?dd99=olds 

Publicar trabalhos originais e inéditos que contribuam para o desenvolvimento da ciência da área da 

educação. Abordando temas emergentes capazes de suscitar a troca de informações, bem como 

debate de questões neste campo de conhecimento. A revista se destina a divulgar a produção 

acadêmica e científica de pesquisadores e grupos de pesquisa nacionais e internacionais da área de 

Educação contribuindo com o intercâmbio promovendo a geração de novos conhecimentos. 

REVISTA EDUCAÇÃO: EDIPUCRS. (Online) 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/issue/archive 

Revista Educação é uma publicação científica da Faculdade de Educação, sob a responsabilidade do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da PUCRS. Tem como propósito divulgar a produção 

científica original de pesquisadores brasileiros e estrangeiros, propiciando um diálogo entre os 

diferentes campos da educação. Publica artigos e ensaios inéditos, resenhas, entrevistas, traduções, 

entre outras contribuições acadêmicas. É editada desde 1978 e tem periodicidade quadrimestral. 

25. PENSAR A PRÁTICA: Periódico científico da Faculdade de Educação Física (FEF) da Universidade 

Federal de Goiás. ISSN (Impresso) 1415-4676; ISSN (Eletrônico) 1980-6183. 

http://www.revistas.ufg.br/index.php/fef 

MUNDO EDUCAÇÃO FÍSICA 

http://www.mundoeducacaofisica.com/artigos/ 

CADERNOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: O Caderno de Educação Física e Esporte é uma publicação dos 

Colegiados de Educação Física da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Licenciatura e 

Bacharelado) e tem como propósito a divulgação de pesquisas, reflexões e documentos científicos 

que contribuam para o conhecimento de fenômenos concernentes à Educação Física e/ou para a 

intervenção pedagógica/profissional nessa área.http://e-

revista.unioeste.br/index.php/cadernoedfisica/index 

CIÊNCIA E MOVIMENTO: 

http://www.metodistadosul.edu.br/ciencia_movimento/default.php?data=2011-08-12 
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CINERGIS: A missão da Cinergis é divulgar a produção cientifica na área de ciências do movimento 

humano, através da publicação de resultados de pesquisas originais e de outras formas de 

documentos que contribuam para o conhecimento fundamental e aplicado no exercício físico, saúde, 

bem estar e esporte rendimento, no âmbito das ciências da saúde, educação física e suas interfaces 

com diferentes áreas de conhecimento.http://online.unisc.br/seer/index.php/cinergis/index 

CONEXÕES – REVISTA DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNICAMP: é uma publicação 

científica de periodicidade trimestral, da Faculdade de Educação Física/FEF, da Universidade Estadual 

de Campinas/UNICAMP.http://fefnet178.fef.unicamp.br/ojs/index.php/fef/ 

CORPOCONCIÊNCIA – FEFISA: A Revista Corpoconsciência é uma publicação científica da FEFISA – 

Faculdades Integradas de Santo André, semestral, arbitrada e indexada, publicada pelos cursos da 

área saúde da Instituição que abriga Educação Física (Licenciatuda e Bacharelado), Nutrição e 

Fisioterapia, localizada no município de Santo André – 

SP.http://fefisa.com/revista/index.php/revcorp/login 

MOTRIVIVÊNCIA: é um periódico científico do campo do conhecimento que engloba a Educação 

Física, Esporte e Lazer, de circulação quadrimestral (a partir de 2015). É ligada ao LaboMidia – 

Laboratório e Observatório da Mídia Esportiva – www.labomidia.ufsc.br – e tem o apoio do 

NEPEF/CDS/UFSC – Núcleo de Estudos Pedagógicos da Educação Física do Centro de Desportos da 

Universidade Federal de Santa Catarina e do Portal de Periódicos da Biblioteca Universitária da UFSC 

– www.periodicos.ufsc.br. 

www.periodicos.ufsc.br/index.php/motrivivencia/index 

MOTRIZ: 

http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/motriz 

REVISTA BRASILEIRA DE ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE (Rev. bras. ativ. fís. saúde): periódico oficial 

da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, publica artigos veiculando os resultados de 

pesquisas e estudos sobre a temática da atividade física e saúde em diferentes subgrupos 

populacionais. 

http://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/RBAFS 

REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS DO ESPORTE: Editada pelo Colégio Brasileiro de Ciências do 

Esporte (CBCE), A Revista Brasileira de Ciências do Esporte (ISSN 0101-3289, eISSN 2179-3255) é um 

dos mais tradicionais e importantes periódicos científicos brasileiros na área de Educação 

Física/Ciências do Esporte, indexada em indicadores internacionais, reconhecida como B1 no sistema 

de avaliação Qualis/Capes (2010-2012). Publicada trimestralmente, tem como atuais editores os 

professores Dr. Alexandre Fernandez Vaz, Dr. Felipe Quintão de Almeida e Dr. Jaison José Bassani. 

http://www.rbceonline.org.br/revista/index.php/RBCE/issue/current 

REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIA E MOVIMENTO: A missão da RBCM é disseminar a produção 

científica nas áreas da atividade física, do exercício e do esporte, através da publicação de resultados 

de pesquisas originais e de outras formas de documentos que contribuam para o conhecimento 

fundamental e aplicado no âmbito das Ciências da Saúde. ISSN: 0103-

1716.http://portalrevistas.ucb.br/index.php/RBCM 

REVISTA BRASILEIRA DE CINEANTROPOMETRIA E DESEMPENHO HUMANO: Divulgar 

conhecimentos científicos originais que contribuam para o avanço da ciência do movimento humano, 
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com ênfase na cineantropometria nas suas vertentes morfológica e funcional, bem como os fatores 

condicionantes do desempenho físico. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1980-0037&lng=pt&nrm=iso 

REVISTA BRASILEIRA CIÊNCIA DO ENVELHECIMENTO HUMANO: A Revista Brasileira de Ciências do 

Envelhecimento Humano (RBCEH) é uma publicação científica do Programa de Pós-Graduação em 

Envelhecimento Humano (ppgEH) e da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia (FEEF) da 

Universidade de Passo Fundo (UPF), apresentada em versão impressa e em versão online. Foi criada 

em 2004, com periodicidade semestral até 2008, passando a ser quadrimestral a partir do ano de 

2009. 

http://www.upf.br/seer/index.php/rbceh 

REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE: é uma publicação da Escola de Educação 

Física e Esporte da Universidade de São Paulo, e tem por objetivo publicar pesquisas que contribuam 

para o avanço do conhecimento acerca do movimento humano relacionado à Educação Física, 

Esporte e áreas afins. http://www.revistas.usp.br/rbefe 

REVISTA BRASILEIRA DE PRESCRIÇÃO E FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO: A Revista Brasileira de 

Prescrição e Fisiologia do Exercício (RBPFEX) é uma publicação do Instituto Brasileiro de Pesquisa e 

Ensino em Fisiologia do Exercício (IBPEFEX), é de periodicidade bimestral, com publicação de artigos 

científicos, fruto de pesquisas e estudos de cientistas, professores, estudantes e profissionais que 

lidam com a Prescrição do Exercício Físico com parâmetros na fisiologia do exercício, do esforço e 

humana no âmbito da saúde, do esporte, da educação, e do lazer. 

http://www.rbpfex.com.br/index.php/rbpfex 

REVISTA BRASILEIRA DE QUALIDADE DE VIDA: A Revista Brasileira de Qualidade de Vida (ISSN: 

2175-0858) é vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção (PPGEP) e ao 

Laboratório de Qualidade de Vida (LaQVida) da UTFPR – Campus Ponta Grossa. 

http://revistas.utfpr.edu.br/pg/index.php/rbqv/index 

REVISTA DA EDUCAÇÃO FÍSICA / EUM: ISSN 0103-3948 (impresso) e ISSN 1983-3083 (on-line), é 

publicada trimestralmente pelo Departamento de Educação Física da Universidade Estadual de 

Maringá-UEM. A revista tem por objetivo divulgar a produção do conhecimento relacionado à área da 

Educação Física. 

http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/RevEducFis/index 

REVISTA MACKENZIE DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE: A REMEFE pretende ser um instrumento 

democrático de divulgação da produção científica desta área nas suas diversas manifestações e 

linhas de pesquisa, de caráter puro ou aplicado. Destaca-se que as opiniões, idéias e conceitos 

emitidos nos artigos são de inteira responsabilidade de seu(s) autor(es). A Instituição ou quaisquer 

organismos editoriais vinculados à Revista Mackenzie de Educação Física não se responsabilizam 

pelo conteúdo dos artigos. 

http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/remef 

REVISTA MOVIMENTO: é uma publicação científica da Escola de Educação Física da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, Brasil, que conta com avaliação peer-review e permite acesso livre. 

Fundada em 1994, e publicada trimestralmente desde 2009, aborda temas relacionados ao campo da 
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Educação Física em interface com as Ciências Humanas e Sociais, mais especificamente em seus 

aspectos pedagógicos, históricos, políticos e culturais. 

http://seer.ufrgs.br/Movimento/index 

MOTUS CORPORIS: Publicação que tem o propósito de viabilizar e ampliar o debate acadêmico em 

torno de questões fundamentais de interesse para a pesquisa em educação física no Brasil e no 

mundo. Para isso, conta com a participação de profissionais e pesquisadores tanto da Universidade 

Gama Filho, como de outras instituições.Revista de Divulgação Científica do Mestrado e Doutorado 

em Educação Física. 

http://cev.org.br/biblioteca/periodicos/motus-corporis 

ARQUIVOS EM MOVIMENTO: é a revista eletrônica da Escola de Educação Física e Desportos da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, cujo objetivo é divulgar e fomentar a produção científica da 

área voltada à Educação Física, Esportes, Lazer e Dança, bem como as suas interfaces, nas diferentes 

vertentes, das humanas, sociais e biomédicas. Atualmente ela consta no Portal da CAPES e possui a 

classificação de B4 da Área 21 (Área de Saúde) no Qualis/CAPES. 

http://revista.eefd.ufrj.br/EEFD/index 

REVISTA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ATIVIDADE MOTORA ADAPTADA: Publica trabalhos de 

profissionais e pesquisadores de diferentes áreas como educação física e esportes, fisioterapia, 

educação especial, psicologia e outras cujos manuscritos tenham perfis direcionados à atividade 

motora adaptada oupertinentes aos interesses dos leitores da revista da Sobama. Brasileira de 

Atividade Motora Adaptada. 

http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/sobama/index 

REVISTA DE PSICOLOGÍA DEL DEPORTE: La Revista de Psicología del Deporte fue fundada en 1992, y 

desde entonces su misión ha sido publicar trabajos originales de carácter científico que estén 

realizados con rigor metodológico y que supongan una contribución al progreso en el ámbito de la 

psicología del deporte. 

http://www.rpd-online.com/ 

REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA: tem por finalidade publicar contribuições científicas originais sobre 

temas relevantes para a saúde pública em geral. 

http://www.rsp.fsp.usp.br/mensagem/pub/edicao_atual.tpl.php 

BOLETIM EDUCAÇÃO FÍSICA, por mais de uma década, tem feito a divulgação da produção científica 

no âmbito da Educação Física, colaborando com desenvolvimento da área e especialmente com a 

socialização do conhecimento. http://boletimef.org/ 

REVISTA DE ANTROPOLOGIA 

Tem como objetivo a divulgação e discussão de temas, resultados de pesquisas e modelos teórico-

metodológico próprios da Antropologia, em suas diversas áreas e interfaces com disciplinas afins, a 

partir de textos inéditos e resenhas. Visa proporcionar aos leitores um panorama sempre atualizado 

das questões mais relevantes de seu campo de pesquisa e reflexão no país e no exterior. 

http://www.revistas.usp.br/ra 

http://seer.ufrgs.br/Movimento/index
http://cev.org.br/biblioteca/periodicos/motus-corporis
http://revista.eefd.ufrj.br/EEFD/index
http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/sobama/index
http://www.rpd-online.com/
http://www.rsp.fsp.usp.br/mensagem/pub/edicao_atual.tpl.php
http://boletimef.org/
http://www.revistas.usp.br/ra

