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Em um mundo globalizado, no qual as informações estão presentes por meio
de um click, as discussões acontecem quase que em tempo real. Assim, devido a
essa velocidade, não podemos deixar de tratar dos assuntos do cotidiano, que
chegam as nossas salas de aula – a quadra – com igual rapidez. Muitos deles estão
relacionados às questões da diversidade econômica, étnica, religiosa dentre tantas
outras encontradas em nossa sociedade tão plural.
Vivemos momentos de intolerância, discriminação e violência, conjuntura de
medo, austeridade e corrupção. Tempo em que muitos setores estão preteridos,
inclusive a Educação, que vem sendo atacada e subjugada, por ser vítima do
descaso do governo vigente. Porém estamos na luta, na labuta com a finalidade de
prestar um serviço de qualidade e, além disso, mostrar que podemos contribuir por
um ensino melhor.
Por isso, estamos felizes por termos a oportunidade de publicar mais um
número de nossa revista, que é mais uma ferramenta de discussão, divulgação e
reflexão sobre os Temas da Educação Física Escolar, que visa instrumentalizar,
bem como refletir sobre o nosso trabalho cotidiano.
Neste número tratamos das discussões de gênero: sua exclusão nas
reformas educacionais e das questões ligadas ao corpo e da coeducação aplicadas
nas aulas. Temos um ensaio sobre o olhar da Gestão Escolar acerca da Educação
Física e a da importância do autor José Veríssimo em sua obra Educação Nacional
para nossa disciplina.
Para o primeiro segmento do Ensino Fundamental, a ressignificação de
materiais alternativos como ferramentas para nossas aulas e as questões ligadas a
Ética, dentro do tema lutas, Na Educação Infantil, a Corporeidade como metodologia
do ensino de dança.
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O Departamento de Educação Física agradece o compromisso e a dedicação
da equipe envolvida em todas as etapas de mais uma publicação de nossa revista.
Desejamos que os trabalhos, aqui apresentados, possam encorajar novas reflexões
e ações no âmbito da Educação Física Escolar.

Ivone Ouverney Santos de Azevedo
Chefe do Departamento de Educação Física
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