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Resumo Abstract
Este trabalho visa socializar e
submeter a crftica estudos/projetos
desenvolvidos no NEL — Nticleo de
Estudos do Lazer. Criado no interior
do LOEDEFE, prop& consolidar a
formacão inicial e continuada do
profissional de Educacao Fisica no
ambito do lazer. Mantem intercambios cientifico-pedag6gico-politicosocial, atraves de academicos da
graduacao e pcis-graduagao, professores da rede pUblica e particular,
têcnicos e especialistas, objetivando
pesquisar,

This work aims at bringing to light
and putting forward the studies/
projects developed by the NELCenter for Leisure Studies. Set up
inside the LOEDEFE, this Center
has the objective of consolidating
the initial and continued formation
of Physical Education professionals
in the field of Leisure. It supports
scientific-pedagogical-social-political
exchange programs among
undergraduate and graduate
students, teachers from public and
private schools, technicians and
specialists, with the aim of

ProfessoraAdjunto e Coordenadora do Curso de Licenciatura em Educagao Fisica da Universidade Federal de Pemambuco. Responsivel pelas Disciplinas de Recreacio 1, Recreacao 2 e
Seminario de Monografia. Membro Pesquisador do CBCE. Coordenadora/Pesquisadora do
Wick° de Estudos do Lazer— LaboratOrio de Observacoes e Estudos Descritivos em Educacao
Fisica & Esporte/DEF/CCS/UFPE. Membro do Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e
Extensa° e do Conselho Universitirio/ UFPE, Membro do Conselho Estadual de Lazer-PE.

Motriviancia
implementar, acompanhar e avaliar
priticas ludicas, numa perspectiva
interdisciplinar, integrando ensino,
pesquisa e extensk.

researching, providing follow-up,
implementing and evaluating leisure
practices from an interdisciplinary
point of view, thus aiming at
integrating teaching, research and
extension programs.

Contextualizando...
Em face das exigencias do atual

contexto sOcio-politico-educacionai
onde se destacam as determinagOes
da nova legislack — LDB e Diretrizes Curriculares; as proposiceies resultantes das reflexries em eventos/
entidades cientificas e em movimentos organizados, como exemplo,
ANFOPE, ANPEDE, CBCE, ANDES, ENDIPE e, mais precisamente,
em nivel das questOes relacionadas
corn a Educack Fisica & Esporte,
repensar a intervencao do profissional da Educack Fisica & Esporte significa pensar a formacao profissional,
como afirma Efirarel (1995),
compromissada com um Projeto HistOrico Democritico e Popular a ser,
cada vez mais, qualificado na suas
menscies politica, filoscilica e
epistemolégica,

que compreenda o profissional
como
urn trabalhador orgaWco da educacio
e do ensino: organizados, divulgador,
incentivador, pesquisador— engajado
na dinamica socio-cultural da comu-

nidade escolar- que se utiliza, como
mais experiente, da atividade pratica
"trabalho social'; como Onica mediagio entre o homem e o conhecimento, para promover a auto,consciencia
dos seus alunos. (Escobar,1997).

Significa indicar caminhos para a
construcäo de urn projeto politicopedagOgico consciente e articulado
aos interesses e objetivos de urn projeto histOrico comprometido com
uma educacao, qualitativamente definida, que objetive a melhoria da
qualidade de vida da maioria da populagao. 0 trato dos problemas enfrentados pelos professores, no que
se refere a qualidade da intervencao
social, imp6e, aos cursos de formacarp , reformular suas propostas de
curriculos' , construindo urn projeto
de formacao do profissional em Educacao Fisica & Esporte no ensino superior, em qualquer regik do Brasil,
que incorpore, necessariamente, a
producao de uma proposta adequada de formacao inicial e continuada
do educador. Evidentemente, não
apenas em face das exigencias legais
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e resoluceies pertinentes, mas, principalmente, enquanto necessidade de
restruturac'So posta por uma realidade cuja dinamicidade coloca em confronto a atual formacao,
ao mesmo tempo em que exige o repensar dessa formacao que deve estar
ca/cada nag exigencias do real, o que,
cada vez mair, demanda dos profissionair da educacio um conheciinento
consistence, pautado num aprendizado permeado pela pesquisa, pelo ensino e pela extenslo, enquanto faces
que deverao permit'? a verdadeira amculagdo teon'a-prItica, a qual se apresenta fragmentada na atual estrutura
curricular que conforma sua formapia. (Escobar, 1997).

Pensar a formacao profissional
implica uma reflexao pedagegica nos
moldes apresentados por Saviane,
(1986) critica, radical, de conjunto
e de totalidade,2 ou seja, exige refletir o real concreto, expresso, atualmente, pelo colapso que passa a educacao brasileira, pelo desmonte das
universidades e pelo massacre que
passam os educadores brasileiros.
Nesse sentido, as disciplinas que
constituem os curriculos de formacao
tem a responsabilidade de, atraves de
awes integradas, transmitir, produzir
e socializar urn conhecimento de qualidade, corn sentido e significado para
enfrentarem as transformacOes soci-

ais. Sao, tambern, responsaveis por
tratarem corn competencia os "contetidos" que Ihes sa.o designados, garantindo os elementos essenciais para
a intervencâo social corn excelente
nivel academic°.
Nesse esforco, principios fundamentais devem ser considerados. Tais
principios3 perspectivam a intima relacâo entre teoria/pratica4 na interrelacao do ensino, pesquisa e extensdo, corn o propesito de qualificar/
capacitar o profissional, tomando
como referencia a formacao do educador sintonizado corn os desafios do
seu tempo.

Passos Iniciais...
No inicio da decada de 90, na
busca de atender as expectativas dos
alunos e professores do Curso de Licenciatura em Educacao Fisica da
Universidade Federal de Pernambuco, tambêm expressas no bojo do
movimento nacional de redimensionamento das Disciplinas de Recreacao I e 2,5 nasce a imperiosa necessidade de construir novo programa corn a clareza e explicitacão do
papel dessa disciplina no curso de formacao de professores da Educacao
Fisica, corn suas exigencias
metodologicas, buscando extrapolar
visOes e explicacOes simplistas e imediatas.

Motriviancia
Para tanto, adotamos uma dinamica curricular6 corn abordagens significativas de urn universo de conhecimentos articulados corn os problemas apreendidos de diferentes leituras criticas do conhecimento historicamente acumulado e da leitura do
cotidiano.
Na epoca, propor urn redimensionamento de total ruptura corn o
que era hegemOnico, foi, sem dtivida, uma atitude ousada. Assumimos
riscos e enfrentamos resistencias corn
a conviccao de que, sem iniciativas,
mesmo que pontuais, localizadas, não
são possiveis mudangas.
Para it alem das dentincias e
constantes criticas, tornou-se indispensavel forjar proposigOes
em diregio a uma visa° de unidade c/a
relagio teoria-pratica como componentes indissolu'vels da praxis pedagegica...
E, nessa diregao, a partir de uma
atitude interdisciplinar, 7 o conjunto
de alunos e professores das citadas
disciplinas, visando produzir e socializar conhecimentos frente aos desafios colocados pela pratica pedagOgica, 8 passaram a integrar
LOEDEFE.9

0 convivio no laboratOrio proporcionou reconhecer alterag6es na
pratica cotidiana,

levando em conta o horizonte histOrico de busca de uma nova
racionalidade, de uma nova maneira
de d-ataroconhecimento, de uma nova
formacio profissional, tendo em conta o conhecimento produzido rumo A
transformagio. (Franca, 1995).

Do enfrentamento permanente
coin situagOes vividas e desafios postos no contexto do laboraterio, do
contato sistematico em sala de aula,
refletindo as produgOes teOricas da
area e, principalmente, das inquietagees resultantes das relagOes corn grupos sociais e institucionais, afloraramse problemas e surgiram tematicas
investigativas.
A constatagio dessa realidade e
as intimeras dificuldades enfrentadas
foram configurando a necessidade de
encontrar nao apenas explicacOes
mais amplas para solucionar os problemas aflorados, mas, sobretudo,
apresentar proposigóes alternativas
significativas as problematicas em aulas da Educacao Fisica no ambito do
Lazer.
Surge dal o propOsito de garantir
uma sOlida base teOrica de sustentagab as intervengOes qualitativas no
processo de formacao inicial e continuada,'° criando-se espacos privilegiados para a retomada das construgOes teOrico-praticas e das produgOes
escritas, corn diferentes tematicas,
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estabelecendo urn confronto cientifico com concepgOes e produgOes
teOricas dos academicos e professores e corn a realidade social. Resultante das reflexOes surge, entao a
ideia da criagao do NEL — NU-

CLEO DE ESTUDOS DO
LAZER" .

0 NEL integra-se ao Projeto de
Pesquisa do LOEDEFE: a pritica
pedagOgica da educacao fisica &- esporte no processo de formacio academica , 12 atraves do projeto/desdobramento: a construcio de diretrizes
para urn ensino de qualidade para
todos por Intervencio scicio-pedag6gica no ambito do Lazer enquanto cameo de vivencia socio-cultural.
Propondo-se a consolidar a tot-maga° inicial e continuada do profissional de Educagao Fisica no ambito do lazer, apesar das dificuldades
de implementagao e desenvolvimento dos projetos por conta das
injuncOes politicas e falta de recursos, o grupo de estudos do NEL vem
materializando urn fazer pedagOgico
capaz de promover permanentes
awes interativas e integrativas:
no ensino superior, atraves de
Cursos de Extensa° (projetos
institucionais da graduacio e
p6s-graduagao);

no ensino infantil e medio, atraves do processo de capacitacao
permanente para os professores
da rede estadual e municipal
(projetos e programas no ambito
do lazer que responda as necessidades educacionais);
na educagao de jovens e adultos, atraves de programas especiais corn profissionais que atuam
no ambito do lazer.
Na tentativa de superar a visa°
meramente recreacionista e consumista
imprimida ao lazer, os pesquisadores do
NEL, articulados e sintonizados corn
as awes nacionais e internacionais,
desenvolvem atividades nas quais participam alunos da graduagao, alunos
da pOs-graduagao, profissionais da
rede de ensino ptiblica e particular, tecnicos e especialistas de instituigOes e/
ou organizagóes nao govemamentais'3
no sentido de buscar um corpo te6rico e trazer elementos de motivacao,
possibilidade e capacidade de construca.() do tempo de lazer.
Ao consolidar suas agOes a curto, medio e longo prazos, o NEL,
expressa, tambem, os desejos, sonhos e interesses dos seus membros,
sintoniza-se e posiciona-se, atraves
dessas awes, de forma critica frente
a atual conjuntura nacional e internacional e suas express6es nas diferentes politicas dos Pianos de Go-
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verno Nacio-nal, Estadual e Municipal, como tambem, frente ao Plano de Aga° de Administracio Central da UFPE e dos setores que o
constitui".

Reafirmando
Tomando por base o principio
norteador: A Integragio Universida-

de — Escola — Sociedade — em busca da Qualidade do Ensino no Ambito do Lazer, as exigencias impostas
pelas transformacOes sociais e as necessidades histOricas para a melhoria
da qualidade de vida, elegemos os
objetivos centrados na integracio
ensino, pesquisa e extensio, a saber:
numa atitude interdisciplinar buscar colaborar corn a construcao
do arcabouco te6rico-metodolOgico no ambito do lazer;
contribuir nos debates, em nivel
nacional, corn elementos,
ses e explicagOes dos fenOmenos
da Educacão Fisica/Lazer, tendo
como referenda a Cultura Corporal como Linguagem; e
manter intercambios de cunho
cientifico-pedag6gico, concretizando politicas sociais na perspectiva do lazer enquanto um
bem cultural produzido pela humanidade, fator de qualidade de

motriviVincia
vida e, portanto, direito de todos.
A necessidade de encontrar outras respostas e explicacOes para as
problematicas identificadas provocou
definir objetivos mais especificos
como:
tratar questees no tocante a Educag5.o Fisica no ambito do lazer,
qualificando, cooperativamente,
o profissional da area em diferentes campos de atuacao; refletir, a
luz da literatura critica em diferentes areas do saber, a pratica
pedag6gica; instrumentalizar teenico/pedagogicamente profissionais e estudantes, estimulando-os
a producao
de
novas
metodologias de ensino; incentivar a analise critica da realidade,
explicitando interesses de classe
e reconhecendo a crise organica
do sistema politico-educacional
brasileiro; desenvolver estudos
para a Iniciacao Cientifica e
Docencia' 5 , buscando o
apoio das entidades de foment()
a pesquisa; materializar convenios institucionais; prestar assessoria tecnico-cientifica como: cornpor Conselhos Deliberativos;
Conselhos Editoriais, Fornecer
Pareceres; Consultoria em Orgaos, lnstituicOes e Entidades
POblicas na area da Educacao
Fisica & Esporte/Lazer;
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mentar, desenvolver e avaliar projetos e programas no ambito do
lazer, corn o propOsito de desenvolver experiencias e vivencias
que possam contribuir para o
redimensionamento das disciplinas que tratam do lazer no Ensino Superior.
Para atingir esses objetivos foram
empreendidos esforgos no tocante a
busca de recursos e condigOes objetivas de trabalho e estudo:
•
elaboragao de projetos para bolsas a todos os academicos, possibilitando tempo integral a sua formaga°.
Disponibilidade de carga horaria
para os professores envolvidos
corn a orientagao e supervisio das
pesquisas.
CondigOes objetivos de recursos
materiais e pedag6gicos, espago
para reuniOes e estudos.

0 Coletivo Politico...
Sonhos, interesses, inquietagOes,
indagagOes, dtividas e tambem certezas motivaram professores, alunos
e especialistas a compor, corn atitude
interdisciplinar, urn coletivo polftice
que assegure urn fazer pedag6gico
integralizador e

que aponta para a necessidade de
compromissos sofiddrios, capazes de
abrir espagos para os projetos grupais
e individuals de vida e de acaTo (Marques, 1990).

A caracteristica central do coletivo, apesar da diversidade das
tematicas pesquisadas e campos de
abordagens, 6 a base comum
metodol6gica" de investigagao e
ensino. Geram-se estudos que subsidiam, em aulas de Educagao Fisica,
as vivencias no ambito do lazer, corn
trato de diferentes conteirdos, ampliando-se e qualificando-se a reflexao dos envolvidos desde a
constatagao e sistematizagao, a analise, interpretagaes e compreensao, a
explicagao e avaliagao dos fenOrnenos, ate as proposicOes superadoras
que objetivam a construgao e reconstrugao da realidade complexa e contraditOria.
No entanto, ao caracterizar a base
te6rica nesse patamar, nao significa que
reduzimos nossas awes ao corpo de
conhecimentos especifidos. Pelo contrario, essa opgao metodolOgica permite navegar ern outras areas do conhecimento e exige teorizar e
problematizar conteddos de marieira
critica, criativa, participativa, reflexiva,
dialOgica, interativa, interpretativa, persuasiva, argumentativa, corn aproximacOes e estudos das produgOes no campo das teorias criticas.

Motrivi
A organizacâo do coletivo da-se
por aproximacOes de interesses que
sao expressos away& de carta de intencOes, ante-projeto/projeto de pesquisa. Cada membro, iniciante ou iniciado, participa desde a elaboracao
dos pianos e projetos, passando pela
definicio das tematicas, ate as avaliacOes.
Estabelecidas no piano de trabalho, as reuniOes pedagOgico-administrativas sao realizadas em sessöes
mensais e/ou quinzenais, de acordo
corn as necessidades do grupo, na
perspectiva de definir metas, ampliar e aprofundar as referencias
adotadas.
Nessas reuniOes sao adotadas dinamicas diferenciadas, visando a reflexao sobre questOes de interesse
geral:
Resultados de contatos e reuniOes corn escolas e instituicOes;
Plano de trabalho de cada participante do NEL;
Analise dos relatOrios parciais e
finals e dos registros das aulas, festivais, oficinas, seminarios;
AvaliacOes dos eventos e das intervencOes e analises dos problemas e dificuldades nas instituicoes;
Estudo de textos, elaboracao de
paineis e fitas de videos, troca de
experiencia particular acumulada;

Debates corn representantes das
entidades cientificas, estudantis,
docentes e sindicatos.
0 trato destas questc3es visam
possibilidades concretes de avanco e
consolidacao de novas referencias
expressas na melhoria da intervenca.°, nas possibilidades de construcio
do tempo de lazer, vez que, o cotidiano do coletivo do NEL, constituise, a partir de reflexOes das
constatacOes dessa realidade, em atuacOes junto a instituicOes de ensino e
instituicties que desenvolvem programas de lazer.
Neste sentido, sac) geradas atividades, implementadas vivencias
e experiencias de intervencoes
socio-pedagOgicas, que sao cientificamente tratadas, frente a necessidades e interesses colocados pelas prOprias escolas e comunidades,
atraves de seus alunos, professores e comunitarios, no que diz respeito as alteracties e, ainda as necessidades de novas oportunidades
de vivencias e experiencias, de
carater Iiidico-educativo, para que
criancas, jovens e adultos desenvolvam novas referencias de valores que venham contribuir corn o
processo educativo dos participantes.
A partir dal, a implementacão das
experiencias e vivencias no ambito
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do lazer tem contribuido para a definicao de diretrizes de politicas
cas, de forma coletiva e critica, resultando em convenios institucionais,
dentre os quais destacamos o convenio corn a Secretaria de Educacao
de Pernambuco, atraves da Diretoria
de Esportes, e corn o Coldgio Brasileiro de Ciencias do Esporte, atraves
da Secretaria Estadual em Pernambuco.

As Pesquisas
Buscando Respostas

•••

Na producao academica sac)
priorizadas as categorias da Participacao, Auto-Gest a- o, Auto-Organizacao, Prazer e Alegria, privilegiandose diferentes formas de linguagens
corn o objetivo de identificar o nivel
de consciencia e organizacao dos
participantes, atraves de vivencias no
ambito do lazer, promovendo estimulos e novas possibilidades para a criacao, recriacao e construcao do tempo do lazer para a melhoria da qualidade de vida.
As pesquisas, desdobramentos do
projeto mais amplo do NEL indicados anteriormente, sao desenvolvidas
em linhas especificas: Formagio Pro-

fissional — Pritica PedagOgica —
ticas Pdblicas. Essas praticas

investigativas, que se efetivam a partir de tematicas especificas, sao
vivenciadas em Aulas, Oficinas, Festivais, Seminarios Integrados,
Workshops.' 8 Dentre elas destacamos as que estao em desenvolvimento:
Jean da Silva Menezes — As origens culturais do mundo
do jogo: uma forma de despertar
a identidade social no ambito da
escola.
...que objetiva uma pthica reflexiva
permanente, a partir daternatica Jogo,
resgatando a essencia cultural do ato
educativo jogar, prevalecendo o
da acio motora. Destaca-se o fen6meno ludico, sua relevancia a partir da expressio corporal como
linguagem, seu desenvolvimento no
cotidiano da escola e suas experièncias significativas.
Maria Marta da Silva — A
hidroginastica enquanto vivencia
litdica para a terceira idade:
construindo uma proposta.
...aponta a caracterizacao da pratica
na Hidroginistica e sua expressac) na melhoria da qualidade de vida,
considerando as representagOes socials dos pais eiou responsaveis pelos
alunos e comunitarios, dos professores, dos monitores. Busca-se alternativas para o trato dos principios da
hidroginastica que atenda as expectativas do grupo.

MotriviVincia
3) Carlos Andre Lima e Silva— Nadar: possibilidades de linguagem
entre o homem e a agua.
...trata das possibilidades de linguagem do corpo corn o meio liquido,
tendo como palavras chaves: Homemagua— Ludicidade — Cultura — Meioambiente, visando a natarsio enquanto possibilidades de linguagens entre
o homem e a ague.
4) Adriana Perboire Almeida Veras •
— 0 esporte enquanto uma prat
tica social: a construcio hidica
dos jogos esportivos na escola
estuda o trato corn o esporte como
contetido de ensino no contexto escolar, visando uma Pratica a luz da cultura localizada, resgatando as possibilidades do lOdico em jogos esportivos,
entendendo-o enquanto fenemeno
social, corn possibilidades de resgatar
valores que privilegiam o coletivo e
que permitam construir urn conhecimento critico de normas e regras coletivas.
5) Almir Rogerio de Melo — Ginastica escolar: possibilidades de
construcao de vivencias no interior da escola
...objetiva desenvolver priticas corn
possibilidades de vivencias na perspectiva de ampliar o horizonte e a compreensio dos alunos na elaboragáo de
movimentos da ginistica escolar, conhecendo suas origens e entendendo-

CORPO" corn
expressees e manifestacOes !Micas para
instrumentalizar os alunos para a organizacio de suas praticas.
a como"ARTE DE EXERCITARO

6) Luiza Roseane de Barros — Con-

tribuicaes do atletismo em aulas
de educacao fisica na escola
blica.
...busca-se despertar a criatividade,
participacio, motivagio,
cão atraves de diferentes vivencias
ICidicas e de novas experiencias em nivel de Atletismo.
7) Sergio Alves Pereira — 0 ensino
do trampolim na escola —
...trata de praticas corn o trampolim
acrobitico corn problemkicas relacionadas corn o universo de possibilidades de movimentos corporais corn
prazer, criatividade, ludicidade, a partir das experiencias participativas.
8) Tereza Luiza de Franca —
Campus universitario: espaco
para luta e para ludicidade.
...consolidado na comunidade do
Campus corn participacio da comunidade em geral, sinaliza a necessidade de awes permanentes, vivencias
!Micas, interagindo a criacio, recriacäo, socializacão, que expressem prazer, alegria, ludicidade atm/es de oficinas de danca, jogo, teatro, poesia e
ginkstica. Sistematizar possibilidades
de vivencias no espaco do campus
universitario, visando criar urn Centro
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de Convivencia para producào e socializacao cultural.

0 Esforco de Construir...
Se por um lado depara-se corn
intimeras dificuldades inerentes a producao do conhecimento nas universidades brasileiras, por outro lado, o
NEL tem, sem dtivida, buscado consolidar a unidade teoria/pratica corn
a intencionalidade de ampliar e tomar a realidade do exercicio profissional como pratica social, tratando
dialeticamente as diferentes possibilidades do lazer em diferentes campos
de atuacio enquanto totalidade em
todas as suas determinacOes. Corn
certeza, ja a possivel identificar avancos, conquistas e realizaceies. Esse reconhecimento a importante para estimular o caminhar.
Destacamos algumas awes ja.
concretizadas:
langamento do NEL, a nivel naclonal, quando da realizagao do
IX ENAREL — Belo Horizonte
em 1997;
edicao de urn folder corn informagOes gerais sobre a produgao
do NEL;
edigao de duas fitas de video, material instrucional sobre as awes
e pesquisas do NEL.
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Conclusfio
Ate o momento, a producao do
NEL e de 09 pesquisas que apontarn anilises e alternatives para construir vivencias 16dicas a partir do trato corn o conhecimento na area da
EducacaoFisica, implemen-tando,
avaliando, teorizando e divulgando
conhecimentos gerados em awes
conjuntas corn os academicos, professores e pesquisadores da UFPE e
de outras instituigOes alem de entidades cientificas, atraves de Cursos, ExcursOes Pedag6gicas, Oficinas e Festivais, Artigos, Apresentagao e/ou Publicagao de trabalhos em anais.
Atualmente estamos corn:
realizacao de eventos cientificos
reunindo alunos, professores e
egressos do ensino superior do
nordeste do Brasil, para sistematizar urn conhecimento acerca das
questOes referentes aos Cursos de
Graduagao em Educacao Fisica
& Esporte e a integragao ensinopesquisa-extensao em intervengOes em comunidades e escolas.
assessoria tecnico-cientifico-pedag6gica — participacao em programas de formagao continuada
de profissionais da rede pOblica,
apresentando proposiceies para a
Educagio Fisica & Esporte no
interior da escola, orientando

Motriviancia
politicas de governo na elaboragäo de diretrizes curriculares.
• construca. o de duas fitas de video
organizadas de forma a possibilitar a emergencia de contetidos
basicos e concertos fundamentais
que devem ser complementados
e aprofundados pelos Grupos de
Estudos.

E, aqui estamos nem.
Consolidar o NEL é uma tarefa
histOrica, que exige desdobramentos
no cotidiano corn varias implicacOes.
ImpOe assumir compromissos sintonizados corn necessidades e interesses
da grande maioria da sociedade, corn
lutas internas e externas em torno do
ensino superior e dos segmentos escolares e comunitarios. Nao podendo ser consolidado por poucas pessoas, implica a organizacio de urn

coletivo politico a niVelnacional
E, aqui estamos nos, buscando
compartilhar as realizagOes, sonhos e
perspectivas para podermos, coletivamente, refletir e analisar todo o
caminhar, nos disponibilizando a dialogar e, a partir das criticas e sugestoes, subsidiar a consolidacäo do
Wide° de Estudos do Lazer do Departamento de Educacälo Fisica da
Universidade Federal de Pernambuco.

Notas
Na decada de 80, a Reformulacao dos
Cursos de Educac.a.-o Fisica, a partir
das determinacOes da Lei ng 03/87,
exige, tambem, urn repensar no processo de formacao. Contudo, tal processo, na maioria dos cursos,
aconteceu de forma critica e amplamenteparticipativa.
2 Quando me refiro a totalidade considero a dirnensio, segundo Kosik (1989),
de que a compreendo dialeticamente,
ou seja, nao significa so o trato das partes relacio-nadas corn o todo, nem a
abstracao do todo situada por circa das
partes, visto que o todo se cria a si mesmo na integragio das partes.
3 Principios definidos, conforme Diretrizes para definicao de uma politica
nacional apontadas pela ANFOPE,
que orientam os Curriculos de Formacao de Educador, desde 1983.
4 A respeito da teoria/pratica, entendo
que a pratica é o fundamento e referencia da teoria que a reflete, e a teoria
representa e orienta a praxis. Concepcao, essa que toma o homem como
essencia maxima, o homem voltado
nao mais para interpretar a realidade
mas, sim, transforma-la.
5 Na UFPE sao obrigatorias, cada uma
corn carga horaria de 45 hs. A Recreacao 1 é oferecida no 22 periodo e a
Recreacao 2, no 32 periodo do Curso
de Licenciatura em Educacao Fisica.
Na reforrnulacao sera substituida pela
Disciplina Teorias Fundamentais para
o Lazer.
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6 A concepcao de curriculo, aqui referendada, pode ser identificada nos estudos sobre teorias criticas sobre curriculo e formacao profissional.
7 Manter permanente intercambio, cornpartilhando experiencias e ampliando
comunicacao entre culturas e experiencias, em nivel nacional e intemacional, especificamente, entre alunos e
professores dos diferentes Centros da
UFPE: Ciencias da Sat1de; Ciencias
Exatas e da Natureza; Educacao; Antes e Comunicagao; Filosofia e Ciencias Humanas; Ciencias Socais Aplicadas; Tecnologia; Ciencias Biolegicas, como tambem, materializar awes
educativas que tenham, como eixo
articulador, a pratica pedagegica vivida pelos alunos e professores na escola.
8 A pratica pedag6gica e aqui considerada como dimensao da pratica social
que pressupOe a relacao teoria e pratica, uma vez que busca a objetivacao
do ser humano pela apropriagao e
producao do conhecimento.
9 Institufdo em 1994, 0 LOEDEFE —
Laboraterio de ObservacOes e Estudos Descritivos em Educacao Fisica e
Esportes, sob coordenagao geral da
Prof. Dr2 Celi Taffarel, objetiva produzir conhecimento cientifico no ambito
da Educacao Fisica e Esporte e contribuir, assim, para a formacao academica de qualidade em nivel de graduagio, p6s-graduagalo e extensi.o.
10 Compreende-se por formacao inicial
— da educacao infantil ao ensino medio — e o 3 2 Grau — Processo de

Escolarizacao. Quanto a formacao
continuada e entendida como processo sistematico e permanente que deve
possibilitar o use articulado de
tecnologias educacionais contemporaneas, materializadas a partir de um
programa de politica pUblica, tanto em
nivel de p6s-graduacao como em nivel de capacitacao e valorizacao do
profissional — cursos de extensao, cooperativos, garantindo-se a autonomia
do trabalho do professor.
11 Com Coordenacio Geral de responsabilidade da Prof. Ms. Tereza Luiza
de Franca, tern como Equipe Cientifico -Tecnico-Pecl agOgica:
Prof.
Mestranda Marile-ne Cesario, Prof.
Mestrando Savio Assis; Prof. Especialista Warlindo Carneiro, Prof. Especialista Eronivaldo Pimentel, Prof. Especialista Deyse Andrade Franca, Prof.
Especialista Laurecy Santos, Prof. Especialista Ana Lticia Santos, Prof. Especialista Rosan-gela Cely Lindoso e
Assessoria-Monitores que e composta pe/osacademicos Adriana Perboire,

Almir Rogerio de Melo, Carlos Andre
Silva, Jean da Silva Menezes, Luiza
Roseane de Barros, Maria Marta da
Silva, Sergio Alves Pereira.
12 Projeto do LOEDEFE que visa construir proposicOes critico-superadoras
para a Educacao Fisica &- Esporte nos
campos de trabalho em expansk —
lazer, satide, educacao, informacao/
comunicagio — corn diretrizes para
pianos, projetos e politicas pUblicas.
13 A classificack "governamentais e nao
govemamentais", refere-se as institui-

Motriviiincia
toes e/ou entidades como: rede
blica e particular de ensino em nivel
de 1 2, 22 e 32 graus; SESC; SESI;
UnATI; OrganizacOes Civis e Militares.
14 Ao referir os setores da UFPE, destaco os Centros, Departamentos,
Coordenadorias, Niicleos de Pesquisas, Laborat6rios.
15 Sao programas de selecao academica
da PROACAD-UFPE, para obtencao
de bolsas de fomento as pesquisas, desenvolvidos durante a formagio, no
32 Grau.
16 0 Corpo de Pesquisadores do NEL
composto por: 14 Professores —
01Mestre, 02 Mestran-dos, 06 Especialistas, 05 graduados, 09 Academicos, bolsistas do Programa de Iniciacao a Docencia e Apoio-PROACADUFPE.
17 No que diz respeito a metodologia do
ensino, adotamos a Proposicao Crftico-superadora apresentada pelo Coletivo de Autores em 1992. Para a
metodologia de investigacio optamos
pela Pesquisa-Acao tratada por
Thiollent (1996).
18 Essas possibilidades concretas de organizagio do tempo pedag6gico necessasio para novas aprendizagens
socais sao indica-das por Taffarel
(1995), para organizacao da pratica
pedag6gica, a partir da vivencia pedag6gica em escolas palicas e
comunidadas.
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