Editorial

O Programa de Pós-graduação da Escola de
Educação Física e Esporte da Universidade de
São Paulo (EEFE-USP) completa, neste ano de
2017, 40 anos de existência. Para comemorar
esse importante acontecimento, a EEFE-USP, por
meio da sua Comissão de Pós-graduação (CPG),
programou uma série de eventos acadêmicos,
científicos e culturais, a ser desenvolvida ao longo
do ano. A publicação deste Número Especial da
Revista Brasileira de Educação Física e Esporte faz
parte dessas comemorações, e foi organizado para
documentar um pouco da história dessas quatro
décadas de vida do Programa.
O volume se divide em duas partes. A primeira é
composta de textos escritos, a convite da comissão
organizadora dos eventos comemorativos, por
docentes e pesquisadores brasileiros e estrangeiros
que contribuíram de forma significativa para que o
Programa mostrasse a “face” que hoje tem. Tomouse a liberdade e a “ousadia” de sugerir um título,
mas com ampla liberdade para alterá-lo conforme
suas conveniências. O importante era colher os
seus depoimentos acerca do Programa, olhando-o e
analisando-o a partir de diferentes lugares e tempos.
Assim, ao Professor Amadio foi solicitado que fizesse
uma revisão histórica, visto que foi presidente da
CPG por longo tempo. Aos Professores Bento,
Marques e Prista, uma apreciação como professores
convidados internacionais. Ao Professor Pereira
da Costa, uma manifestação como um docente
pioneiro. Ao Professor Rodacki, uma apreciação
como representante da área junto a CAPES. Ao
Professor Gaya, uma manifestação como um docente
de uma Instituição parceira. Ao Professor Guedes,
um depoimento como o primeiro doutor formado
pelo Programa. Finalmente, aos Professores Forjaz,
Tricoli e Corrêa, uma análise crítica como presidente
e ex-presidentes, respectivamente, da CPG.

A segunda parte reúne os textos escritos, também
a convite, pelos docentes da EEFE-USP, que fizeram
uma análise das contribuições do Programa para o
avanço do conhecimento nas diferentes subáreas
de investigação da Educação Física e Esporte. Ao
longo dos 40 anos, muitas dessas subáreas foram
agrupadas para constituírem as áreas de concentração.
Como as subáreas têm a participação de vários
docentes, foi solicitado a um deles que liderasse
o empreendimento, com a liberdade de convidar
outros colegas para a elaboração do texto. Deste
modo, à Professora Bastos, foi solicitado que fizesse
uma análise da contribuição do Programa para a
formação de recursos humanos para a docência no
ensino superior. À Professora Brum, para o avanço
do conhecimento em biodinâmica do movimento
humano Ao Professor Corrêa, em comportamento
motor humano. À Professora Rubio, em estudos
socioculturais do movimento humano. Ao Professor
Correia, em pedagogia do movimento humano.
Ao Professor Moreira, em estudos do esporte e,
finalmente, ao Professor Trícoli, em treinamento
esportivo.
Em nome da comissão organizadora dos eventos
comemorativos, gostaria de agradecer a todos pela
importante contribuição a esse Número Especial
da Revista Brasileira de Educação Física e Esporte,
atendendo gentilmente ao convite formulado.
Agradecer especialmente a ex-funcionária Lúcia
Franco que, mesmo após a sua aposentadoria,
reiterou o seu amor pela Revista fazendo a
diagramação dos textos. Uma boa leitura a todos.
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