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Edição Especial - 40 anos Educação Física

Prof. Silvio Henrique Vilela
Coordenador dos Cursos de Educação Física do UniFOA.

Cadernos UniFOA

Criado em 1971 como Escola de Educação Física de Volta Redonda, o hoje Curso
de Educação Física do UniFOA comemora uma existência de sucesso com 40 anos formando
profissionais altamente qualificados que se tornaram referenciais, não só na região, mas no Brasil.
O lançamento dessa publicação especial da Revista Cadernos UniFOA vem registrar uma
pequena parte da produção acadêmica do curso. Não conseguimos construir uma linha do tempo
com os artigos em razão da impossibilidade desse garimpo por todas as pesquisas aqui já produzidas.
Mas trazemos nesse trabalho, artigos dos últimos anos que demonstram o nosso compromisso com
a pesquisa acadêmica.
Percebemos a pesquisa como uma grande possibilidade de levar nossos alunos a colocar uma
pergunta onde há uma certeza, e com isso não se conformar, mas se incomodar sempre. Entendemos
que a busca pelo conhecimento é o que faz a diferença “num mundo em constante transformação”
(Jacques Delors).
Optamos por publicar somente trabalhos que tenham autorias de professores e alunos
buscando resolver “o incômodo do frio no estômago” (Carmen Lúcia Guimarães Mattos) quando
discutem a área da Educação Física. A logística de seleção dos trabalhos foi simples, primeiro abrimos
a possibilidade a todos os docentes de inscreverem seus trabalhos (em parceria com discentes),
em seguida uma comissão científica fez a seleção do número específico de artigos e a repassou a
comissão de editoração que, cuidou dos afazeres finais.
A leitura dessa revista permitirá um sobrevoo por parte da área da Educação Física que
demonstra em suas autorias a interdisciplinaridade que flui no cotidiano do curso. Por isso o nosso
leitor encontrará a Educação Física dialogando com a inclusão de surdos, falando de desenvolvimento
psicomotor, cortando na pele e discutindo as competências do professor de Educação Física Escolar,
percebendo a importância do gênero na arquitetura das práticas corporais ou falando de linguagem
corporal e muito mais.
Para finalizar quero agradecer a todos que colaboraram para que esse trabalho se
consolidasse. Não vou me atrever a fazê-lo nominalmente pelo perigo de ser indelicado na falta de
algum nome, mas tenho consciência do grande esforço de todos que participaram desse processo.
Conseguimos.
Obrigado e boa leitura.

