
Periódicos disponíveis somente on-line 
 

 
 

1. REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS DO ESPORTE  - RBCE; 
A Revista Brasileira de Ciências do Esporte (RBCE), publicada sob a responsabilidade do Colégio Brasileiro de 
Ciências do Esporte (CBCE), vem contribuindo com a tarefa de divulgar, mas, também, de intervir na produção de 
conhecimento em Educação Física/Ciências do Esporte. Ao longo da trajetória de sua publicação, a RBCE vem 
registrando a história da Educação Física brasileira a partir de diferentes olhares e concepções, de distintas 
abordagens, temas, objetos e problematizações, publicando artigos originais em português, espanhol ou inglês. 
 

http://www.rbceonline.org.br/revista 
 
 

2. REVISTA DA EDUCAÇÃO FÍSICA/UEM: 
A Revista da Educação Física/UEM é publicada de forma contínua 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://periodicos.uem.br 
 
 

3. REVISTA MOTRIVIVÊNCIA: 
Motrivivência é um periódico científico do campo do conhecimento que engloba a Educação Física, Esporte e 
Lazer. Tem circulação quadrimestral e é publicada sob a responsabilidade editorial  Laboratório e Observatório 
da Mídia Esportiva. 

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

4. REVISTA BRASILEIRA DE MEDICINA DO ESPORTE: 
A RBME publica artigos originais com elevado mérito científico na área de Medicina do Exercício e do Esporte, 
preferencialmente artigos originais de interesse internacional, e não apenas os de relevância regional. 
Seu objetivo é disseminar a produção científica nas áreas de Ciências do Exercício e do Esporte através da 
publicação de resultados de pesquisas originais e outras formas de documentos que contribuam para o 
conhecimento científico e aplicado em atividade física, exercício e esporte, no âmbito das ciências Biológicas e da 
Medicina. 
 

http://rbme.org/ 

 
5. REVISTA PENSAR A PRÁTICA: 

Pensar a Prática publica artigos relacionados ao Campo Acadêmico-Prossional da Educação Física. É editada 
sob a responsabilidade institucional da Faculdade de Educação Física da Universidade Federal de Goiás com 
periodicidade trimestral e as submissões podem ser realizadas a qualquer tempo, em sistema de demanda 
contínua. 
 

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

 
 
 

6. REVISTA MOVIMENTO: 
A revista Movimento é uma publicação científica da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil, que conta com avaliação peer-review e permite acesso livre. É 
publicada trimestralmente desde 2009, aborda temas relacionados ao campo da Educação Física em interface 
com as Ciências Humanas e Sociais, mais especificamente em seus aspectos pedagógicos, históricos, políticos e 
culturais. 

www.seer.ufrgs.br/revistamovimento 
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7. REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE: 

A 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. 
 

www.usp.br/eef/rbefe_biblioteca.php 
 
 

8. REVISTA BRASILEIRA DE ATIVIDADE FÍSICA & SAÚDE: 
A Revista Brasileira de Atividade Física e 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. 
 

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

 
9. REVISTA EDUCAÇÃO & SOCIEDADE: 

A Revista educação & Sociedade é uma publicação do Centro de Estudos Educação e Sociedade, indexada 
internacionalmente e disponível, desde 1998, na Scientific Eletronic Library. Inventivo à pesquisa acadêmica e ao 
debate amplo sobre educação nos diversos prismas de sua realação com a Sociedade.  
 

http://www.cedes.unicamp.br/publicacoes/20 

 
10. REVISTA MOTRIZ: REVISTA DE EDUCAÇÃO FÍSICA UNESP 

A 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.rc.unesp.br/ib/efisica/motriz/revista.htm 
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