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RESUMO 

 

Este trabalho de conclusão de curso busca resgatar informações sobre a extensão 

universitária do Centro de Educação Física e Desporto (CEFD) da Universidade 

Federal do Espírito Santo (UFES), tomando como orientador a sua relação com a 

cultura local. A partir dessa constatação foi proposto buscar os projetos de extensão 

em relação com a cultura local e sua responsabilidade social buscando com isso 

apontar a importância da memória extensionista, sua contribuição para a melhoria da 

formação e interação do universitário e, consequentemente, para comunidade 

externa. Sabe-se que a oferta da extensão nessa área temática é muito relevante pois 

possibilita proporcionar uma rica vivência para pessoas que não teriam condições de 

conhecer manifestações culturais, artísticas e esportivas com detalhes e seus 

fundamentos, mostrando assim que a extensão pode e deve quebrar paradigmas e 

unir a comunidade universitária como um todo. Com esta pesquisa bibliográfica e a 

análise documental trouxe como resultado que o CEFD está fazendo sua parte a 

respeito à institucionalização da Extensão, promoveu 188 ações extensionistas 

durante esses dez anos de extensão e não está permitindo a repetição dos padrões 

conservados e elitistas tradicionais, como citado no Plano Nacional de Extensão pela 

Forproex em 2012, o que reiteraria a endogenia, abrindo espaço para a privatização 

das atividades acadêmicas, e o que causaria por impedir o cumprimento da missão 

da Universidade Pública. Dito isso, teve como considerações finais que o trabalho 

alcançou os objetivos propostos e observou que há necessidade de continuar 

preservando a extensão no CEFD de forma gratuita, para continuar trazendo sua 

memória para comunidade interna e externa, além de manter a busca pela excelência 

de suas ações em relação a responsabilidade social e respeitando a cultura local, para 

assim, corresponder ao significado de extensão universitária. 

 

Palavras-chave: Extensão Universitária. Universidade. Projetos.  

 

  



ABSTRACT 

The aim of this assignment is to retrieve information and data about the Center of 

Physical Education and Sport extension (CEFD) of the Federal University of Espírito 

Santo (UFES), taking as its guiding principle its relation with the local culture. taking 

as its guideline its relation with the local culture. Based on this finding, it was proposed 

to seek extension projects in relation to local culture and its social responsibility, in 

order to point out the importance of the extensionist memory, its contribution to the 

improvement of the formation and interaction of the undergraduate and, consequently, 

to the external community. It is widely known that the availability of extension itself in 

this thematic area is very relevant because it enables a rich experience for people who 

in most cases would not be capable experience cultural, artistic and sports 

manifestations with details and their in-depth foundations, thus showing that the 

extension can and should break paradigms and unite the university community as a 

whole. With this bibliographical research and documentary analysis, CEFD has been 

doing its part in the institutionalization of the Extension, promoted 188 extensionist 

actions during these ten years of extension and isn’t permitting the repetition of 

traditional preserved and elitist patterns, as cited in the National Extension Plan by 

Forproex in 2012, which would reiterate the endogeny, opening space for the 

privatization of academic activities, and what it would cause for preventing the 

fulfillment of the mission of the Public University. Having said that, the final 

considerations were that the work reached the proposed objectives and noted that 

there is a need to continue to preserve the extension in the CEFD free of charge to 

continue bringing its memory to both internal and external communities, in addition to 

maintaining the everlasting quest for the excellence of its actions, social responsibility 

and respecting the local culture, in order to correspond to the true meaning of university 

extension. 

 

Keywords: University Extention. Undergraduate. Projects.  
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1 INTRODUÇÃO 

Neste trabalho de conclusão de curso busca-se resgatar informações sobre a 

extensão universitária do Centro de Educação Física e Deporto (CEFD) da 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), tomando como orientador a sua 

relação com a cultura local. 

Ao nosso ver, falar de extensão universitária em um trabalho de conclusão de 

curso da educação física é relevante, pois trata-se de uma área da saúde e da 

educação em que a extensão nem sempre recebe o devido reconhecimento dentro de 

uma universidade, se comparada com o ensino e a pesquisa, não sendo levado em 

conta o seu papel importante no compromisso para com a sociedade. (MIGUENS; 

KELLER, acesso em 31 out. 2017) 

A partir dessa constatação e utilizando a experiência como bolsista na 

coordenação de extensão do CEFD na UFES no período de 2015/1 a 2018/1, me 

proponho a buscar a relação dos projetos de extensão em relação com a cultura local 

e sua responsabilidade social buscando com isso apontar a importância da memória 

extensionista, sua contribuição para a melhoria da formação e interação do 

universitário e, consequentemente, para comunidade externa. Sabe-se que a oferta 

da extensão nessa área temática é muito relevante pois possibilita proporcionar uma 

rica vivência para pessoas que não teriam condições de conhecer manifestações 

culturais, artísticas e esportivas com detalhes e seus fundamentos, mostrando assim 

que a extensão pode e deve quebrar paradigmas e unir a comunidade universitária 

como um todo. 

1.1 O TRIPÉ INSTITUCIONAL 
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Em meados do século XX as universidades públicas encontravam dificuldades 

para conseguir resolver suas crises, mas houve um grande esforço de seus dirigentes 

no sentido de manter o controle para que elas não entrassem em colapso, por meio 

de projetos buscando resgatar suas memórias institucionais e uma boa administração. 

(SANTOS, 2005) 

No século atual este quadro não apresenta grandes alterações devido às crises 

que estão ocorrendo em todo o país, tendo estas situações motivadas pelo corte de 

verbas e a falta de investimentos e o apoio para a Educação, “assombrando” as 

universidades públicas, que se encontram com dificuldades para manter as suas 

estruturas físicas, pagamentos aos seus docentes e prestadores de serviços.  

A consequência deste momento por que passam as universidades públicas 

pode ser evidenciado a partir de Santos (2005, p.36) com “a crescente criação e oferta 

de ensino à distância e cursos online” onde é possível constatar que a verdade é que 

as ofertas destes cursos estão ganhando cada vez mais espaço em universidades 

privadas em que a maioria admira o ensino como produção de renda e se valem das 

novas tecnologias para transformá-lo em um negócio lucrativo. Neste processo, as 

aulas presenciais deixam de ser valorizadas, colocando em risco a formação 

universitária, a pesquisa e a extensão. (SANTOS, 2005) 

Apesar dessa crise, a universidade vem se mantendo viva em sua atividade fim 

que é a formação acadêmica de qualidade, respeitando a sua missão de gerar 

avanços científicos, tecnológicos, artísticos e culturais por meio do ensino, da 

pesquisa e da extensão. Essa interação é tão importante que não é possível separar 

essas três funções principais ou determinar uma ordem de priorização das mesmas.  

O ensino, a pesquisa e a extensão estão de forma indissociável para a ideia de 

universidade: a primeira é a função acadêmica, que é fundamentada em bases 

teórico-metodológicas; a função social que é responsável pela organização e 
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construção da cidadania; e a função articuladora que é a do saber/fazer e da 

universidade com a sociedade. (SERRANO, acesso em 06 nov. 2017) 

Neste sentido Monteiro e Sacramento (2011, p.2) trazem a extensão como 

sendo o eixo do tripé institucional dialogando diretamente com a sociedade através 

dos projetos e programas que atuam na realidade social, afirmando ainda que a 

extensão deve se articular com o ensino e a pesquisa para assim a Universidade 

cumprir a sua função na sociedade. 

2 OBJETIVOS 

Deste modo, é proposto a seguinte problemática de pesquisa: resgatar 

informações sobre a extensão universitária do Centro de Educação Física e Deporto 

(CEFD) da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) no período de 2008 a 2017, 

tomando como orientador a sua relação com a cultura local e sua relação com a 

responsabilidade social e assim poder identificar o impacto histórico da extensão no 

CEFD nos dias atuais. 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Compreender qual a importância da memória da extensão na 

UFES e sua influência no CEFD  

b) Analisar como são feitos os projetos de extensão na UFES 

c)  Analisar o impacto da extensão proposta no CEFD aplicada na 

comunidade interna e externa. 
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3 METODOLOGIA 

Neste estudo será utilizado o método de pesquisa bibliográfica com análise 

documental com uma abordagem qualitativa que é a fonte direta para se coletar 

dados, interpretar fenômenos e atribuir significados através do ambiente natural 

(FREITAS; PRODANOV, 2013), para analisar melhor assim os impactos da extensão 

no CEFD, através dos projetos que aconteceram e os que ainda estão ativos. Estes 

serão comparados ao final do estudo para saber como a UFES atua na vida da 

comunidade interna e externa.  

Esta pesquisa irá ser dividida em quatro fases sendo a primeira fase uma 

revisão da literatura, a segunda fase análises documentais, a terceira fase irá ocorrer 

um confrontamento dos documentos, e a última e quarta fase trará os resultados da 

análise documental. 

A sequência da pesquisa será construída a partir da análise documental em 

relação ao objetivo principal e o referencial teórico, com início através dos documentos 

cedidos pela Pro- Reitoria de Extensão (PROEX) UFES que é quem coordena e 

fiscaliza todos os projetos e programas que ocorrem na universidade, além de firmar 

parcerias para facilitar o funcionamento e interação com a comunidade interna e 

externa da universidade. (LIMA, acesso em 05 mar. 2018) 

Em um segundo momento a pesquisa se dará com uma abordagem qualitativa, 

buscando levantar informações sobre os projetos e programas de extensão do CEFD 

cadastrados no SIEXUFES e também serão utilizados estudos que contenham como 

assunto a Extensão na UFES. 

É interessante saber a definição do que será encontrado nestes relatórios para 

um melhor entendimento de quem lê, assim, a Proex UFES em seu relatório de Gestão 

de 2014 definiu programa como “um conjunto articulado de projetos e outras ações de 
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extensão (cursos, eventos, prestação de serviços), preferencialmente integrando as 

ações de Extensão, Pesquisa e Ensino” e “projeto como uma ação processual e 

contínua de caráter educativo, social, cultural científico ou tecnológico, com objetivo 

específico e prazo determinado”. 

Esta análise de documentos ocorrerá na PROEX utilizando dados do Sistema 

de Informação da Extensão da UFES (SIEXUFES) e também na Coordenação de 

extensão do CEFD/UFES, com a finalidade de compreender a Extensão no CEFD. 

Foi escolhido o recorte temporal entre 2008 e 2017, com o intuito de abranger 

todos os projetos/programas, editais de extensão publicados nesse período a fim de 

compreender a relação dos projetos do CEFD e sua aplicação para a sociedade, 

associando a sua cultura local e sua responsabilidade social. 

Esta pesquisa se justifica por apresentar os efeitos que uma universidade tem 

em relação a extensão universitária tanto para comunidade interna como para 

comunidade externa, sua responsabilidade social e seus resultados tendo como apoio 

da Constituição vigente do Brasil de 1988, que em seu art. 207 determina que “as 

universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão 

financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão” (BRASIL, acesso em 10 out. 2017), garantindo assim que o tripé 

institucional não possa ser separado.  

Com esta pesquisa bibliográfica e a análise documental será possível analisar 

como são feitos os projetos de extensão, e quais suas limitações, compreender qual 

a importância de se ter uma memória da extensão e o que ela irá ajudar nesta grande 

pesquisa e por fim analisar como a extensão é aplicada para a sociedade e qual o 

retorno que estes projetos de uma maneira específica no CEFD dão para a sociedade, 

também será possível observar as carências que o CEFD em parceria direta com a 

PROEX podem corrigir, de maneira multidisciplinar, auxiliando e facilitando as 

implantações de projetos e cooperação juntamente com os novos projetos ajudando 



13 

 

na criação e construção desde a escrita, na inclusão de todos e no início do mesmo 

para a universidade em prol do benefício de uma extensão organizada, para evitar 

que projetos semelhantes apareçam e ocupem lugar de projetos que realmente farão 

a diferença, tanto para comunidade interna como para a externa. 

Conforme já mencionado, a motivação para este estudo se deve à 

inquestionável contribuição da prática extensionista tanto para a formação profissional 

quanto para a comunidade atendida. No entanto, é urgente que se reflita sobre o papel 

da extensão universitária, sua contribuição para o ensino e a pesquisa. 

Assim sendo, a pesquisa baseou-se na busca nas bases de dados do Scielo, 

Google Scholar, além dos relatórios disponibilizados pela Proex no total de 188 onde 

todos foram analisados e retirados dados que contribuíram para o desenvolvimento 

do trabalho. 

4 A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: UM CONTEXTO GERAL 

Para dar-se início a este estudo é necessário que seja contada sobre o 

aparecimento da Extensão Universitária, que ocorreu em três continentes com 

propostas totalmente contrárias.  

4.1 O APARECIMENTO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO MUNDO 

Na Europa a extensão universitária chegou com um ideal mais assistencialista 

disponibilizando conhecimentos e vivencias para aqueles que não tinham acesso. Nos 

Estados Unidos atuou com uma perspectiva mais empresarial, com uma definição de 

prestação de serviço, unindo academia ao setor empresarial. Já na América Latina 

começou com uma luta mais social, através de manifestações e necessidade de 

melhora tanto na sociedade quanto nas universidades. (American Society for the 
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extension of university teaching, 1901, apud MIGUENS; KELLER, acesso 31 out. 

2017, p.9)            

4.2 O APARECIMENTO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO BRASIL 

Neste contexto fomos buscar informações sobre como a extensão se 

desenvolveu no Brasil em 1908 que ficou caracterizada por um período de muitas lutas 

e greves por uma transformação da sociedade e da universidade com a 

implementação da extensão nas universidades públicas. 

Na década de 30 houve a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública 

e do Estatuto da Universidade Brasileira assegurando este direito de comunicação 

entre universidade e sociedade através de ações de extensão em um momento que o 

País passava por uma crise política em contrapartida a população tinha um espaço 

para ser ouvida e debater os seus ideais (BRASIL, 1931, apud MIGUENS; KELLER, 

acesso 31 out. 2017).  

Mas o Governo encontrou no Golpe Militar de 64 uma nova forma de controlar, 

o que seria trabalhado de forma extensionista pelas “Universidades Livres” através da 

Lei de Segurança Nacional que restringiu as ações que possibilitariam a extensão 

como espaço de diálogo com a comunidade, bloqueando a autonomia daqueles que 

não teriam condições de ter acesso à universidade de pelo menos terem a 

oportunidade de vivenciar o meio. (MIGUENS; KELLER, acesso 31 out. 2017).  

4.3 A LUTA PELA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO BRASIL 

Na ditadura militar em 1966, no âmbito da educação, houve três iniciativas 

importantes, a criação do Centro rural de Treinamento e Ação Comunitária (CRUTAC), 

o projeto Rondon e a promulgação da Lei Básica da Reforma Universitária (Lei n. 

5.540/68) que no processo instituiu a Extensão Universitária. As duas primeiras 
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propiciaram ao universitário brasileiro experiências importantes junto às comunidades 

rurais, possibilitando-lhes novos espaços para contribuir para a melhoria das 

condições de vida da população do meio rural (FORPROEX, 2012). 

Isso se relaciona com o que Freire (1983) comenta em sua obra “Extensão ou 

Comunicação? ”, onde diz que: “Eis aí, no processo da reforma agrária, o quefazer 

fundamental do agrônomo: mais do que um técnico frio e distante, um educador que 

se compromete e se insere com os camponeses na transformação, como sujeito, com 

outros sujeitos. ” Reafirmando que o papel da extensão não é “estender” algo a um 

público e sim se unir a esse público e produzir um conhecimento novo. 

A terceira iniciativa refere-se à promulgação da Lei Básica da Reforma 

Universitária (Lei n. 5.540/68), a qual estabeleceu que “(...) as universidades e as 

instituições de ensino superior estenderão à comunidade, sob a forma de cursos e 

serviços especiais, as atividades de ensino e os resultados da pesquisa que lhe são 

inerentes” (Artigo 20) e instituiu a Extensão Universitária 

Em 1975, o Ministério da Educação e Cultura (MEC) enfrentou o controle da 

censura e lançou o Plano de Trabalho da Extensão Universitária que foi um marco 

para o avanço das questões extensionistas no Brasil, em um momento em que a 

censura era muito grande a educação, por sorte, era uma das prioridades durante a 

ditadura civil-militar (DE MEDEIROS, 2017) que em sequência dessa vitória em 1985 

se firmou finalmente o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão.  

4.4 A ESTABILIZAÇÃO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO BRASIL 

Este princípio da indissociabilidade foi incorporado pela Constituição de 1988 

dando uma chance de a universidade ser considerada do povo, permitindo que o voto 

direto para Reitor de uma universidade pública fosse validado, propiciando o I 
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Encontro Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas no ano 

de 1985-7, criando o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades 

Públicas Brasileiras (FORPROEX) - responsável por todas as normas de Extensão no 

Brasil. (MIGUENS; KELLER, acesso em 31 out. 2017)  

O FORPROEX quando foi criado em 1987, permitiu condições para reestruturar 

a extensão universitária que logo em seu I Encontro Nacional de Pró-Reitores de 

Extensão das Universidades Públicas Brasileiras definiu a extensão universitária 

como o:  

“Processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a Pesquisa 
de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre 
Universidade e Sociedade” (2001 apud FORPROEX, 2012, p.9). 

 

 Esta luta da universidade, da extensão universitária e também do ensino e da 

pesquisa para se manterem ativos, foi prevista por Santos em 2005, ao afirmar que 

“muitas das instituições públicas estão tendo que gerar receitas, forçando a 

universidade eliminar completamente a gratuidade do ensino público, infringindo a 

democratização do acesso à universidade, e dificultando o princípio de 

indissociabilidade do Ensino-Pesquisa-Extensão dentro da mesma”.  

Para a extensão conseguir cumprir o seu papel na universidade esta precisa 

“evitar que seja orientada para atividades com o intuito de arrecadar recursos extra 

orçamentários”. As atividades de extensão devem então ter como objetivos, 

associados aos da universidade, “o apoio solidário na resolução dos problemas da 

exclusão e da discriminação social e de tal modo que nele se dê voz aos grupos 

excluídos e discriminados”. (SANTOS, 2005, p. 54) 

Assim, a extensão vem baseada em histórias vividas que são capazes de se 

tornar para sociedade algo positivo ou negativo através de suas memórias, 

esclarecendo e ajudando a corrigir os erros (LE GOFF,1924), sendo passadas de 
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gerações em gerações, em forma de cultura, transformando a sociedade no que ela é 

através das vivências coletivas que são produzidas por cada povo (OLIVEIRA, 2014). 

Freire (1983) já dizia que homem é um ser da prática, da ação e da reflexão 

firmando bem o tripé institucional e sustentando essa ideia de que não existe a 

possibilidade de separar o homem do mundo, potencializando a convivência com o 

outro em busca do aprender e do ensinar. 

A extensão também deve integrar a universidade com a sociedade segundo 

Batalha e outros (acesso em 03 jun. 2018, p. 145) “prestando serviços assistenciais a 

comunidade, promovendo cursos profissionalizantes e levando, sobretudo o 

conhecimento”. 

Dito isso é possível afirmar que quando se fala em extensão como processo 

educativo e científico, significa que toda produção através da extensão é um 

conhecimento que se relaciona com a universidade e a sociedade o tempo todo, pois 

não é possível apenas ter a práxis, ou apenas conhecimento acadêmico, existe a 

necessidade de que haja relação entre as experiências da sociedade, a prática e a 

vivência dos conhecimentos populares e acadêmicos para produzir o saber no que 

realmente a comunidade precisa, dos que sabem mais para os que menos sabem, 

assumindo a extensão universitária como a “ideia de via de mão dupla, pois esta é 

uma concepção que interliga mas não possibilita a mistura e a construção de um saber 

novo” (SERRANO, acesso 06 nov. 2017, p.11) 

Segundo a Pró Reitoria de Extensão da UFES (2018): 

“A Extensão Universitária é, portanto, uma das funções sociais da 
Universidade, que tem por objetivo promover o desenvolvimento social, 
fomentar projetos e programas de extensão que levam em conta os saberes 
e fazeres populares e garantir valores democráticos de igualdade de direitos, 
respeito à pessoa e sustentabilidade ambiental e social.” (acesso em 03 jun. 
2018, p.1) 
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 Seguindo isso, a UFES (2001) em seu estatuto cita no art. 4º do Capítulo II a 

respeito da extensão na universidade, onde define que “§VII. É atribuição da 

universidade promover a extensão, aberta à participação da população, visando à 

difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e das pesquisas 

científica e tecnológica geradas na instituição.” (p. 2) 

 Além desse artigo a UFES também dispõe da resolução nº 46/2014 que trata 

especificamente da extensão sobre o que é e suas funções com a comunidade interna 

e externa, que veio para substituir a resolução nº 54/1997, que estava desatualizada. 

(UFES, 2014)  

De acordo com a FORPROEX (2012) há risco de ocorrer a mercantilização das 

atividades acadêmicas caso não aja ações extensionistas, os interesses em lucrar 

com o ensino são grandes, e isso impede o cumprimento da missão da universidade 

pública, pois até podem chamar de Ensino Superior, mas nunca de Universidade se 

não tiver ensino, pesquisa e extensão. (SANTOS, 2005)  

Considerando que a valorização da extensão está relacionada diretamente com 

o espaço de união da teoria e prática a qual desenvolve objetos de estudos que irão 

facilitar o desenvolvimento e a vivência da sociedade democratizando assim a mesma 

(MONTEIRO; SACRAMENTO, 2011) e a sua importância em se estudar a memória 

da extensão evitando sua desqualificação no ambiente universitário, poderemos 

assim identificar o impacto histórico da extensão nos dias atuais no CEFD. Além disso, 

ao analisar a elaboração dos projetos, será possível compreender a sua aplicabilidade 

social, bem como a compreensão do impacto de uma memória extensionista.  

5 A EXTENSÃO NO CEFD 
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Uma experiência nesse sentido foi realizada pelo Projeto Memória Viva da 

Extensão, em que seus autores buscaram resgatar informações sobre a extensão com 

o intuito de contar a trajetória da extensão. Segundo FILHO; SILVA (2006): 

“A experiência [...] no projeto Memória Viva da Extensão da UFES permite 

registrar que, em um trabalho coletivo ligado à história da extensão 

universitária e desenvolvido na perspectiva da integralidade da implantação 

de uma instituição-memória contribui para agir conscientemente e 

construtivamente, pois verificamos que o real vivido é espaço significativo de 

construção do conhecimento e, consequentemente, de transformação” (p.34) 

Isto incentiva a procura por respostas da memória da extensão na UFES, mais 

precisamente o impacto desta memória no CEFD em parceria com a Pró Reitoria de 

Extensão (PROEX) da UFES, responsável por organizar todos os projetos e ações de 

extensão que são implementados por docentes, discentes e servidores técnico-

administrativos, de acordo com a demanda e a característica de cada centro ou 

campus, analisando assim as características de cada projeto e especificamente a sua 

atuação no ambiente universitário para com a sociedade. (UFES, acesso 03 jun. 

2018). 

Antes é importante saber que “o CEFD tem por finalidade a formação de 

profissionais de educação física, visando a inserção nos diferentes campos de 

atuação e intervenção”. Além de buscar “[...] nas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão a formação qualificada, com fins a uma intervenção comprometida 

socialmente e pautada em princípios éticos”. (CEFD, acesso em 03 jun. 2018) 

5.1 MEMÓRIAS DO CEFD  

Durante a busca foi encontrado um projeto que será utilizado também como 

base para esta pesquisa, um projeto que foi criado em 2012 pelo prof. O. S.   O projeto 

trata da “Memória da educação física e do esporte no Espírito Santo: organização e 
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tratamento dos arquivos do CEFD/UFES” do período de 1931 a 1961 com cadastro 

no SIEX nº 400168 e fazia parte do Programa “Arquivo Permanente – Em busca da 

memória institucional da UFES”, onde os mesmos tinham uma parceria com os 

professores e alunos da arquivologia, sendo um local de estágio obrigatório para eles.  

 O projeto foi dividido em etapas devido a quantidade de documentos e a 

necessidade de um local para seu tratamento, além de um local para acomodar estes 

arquivos de forma a preservar a qualidade e evitar que os mesmos fossem perdidos. 

Um dos principais objetivos era o de cadastramento das informações dos documentos 

em uma base de dados eletrônica, mantendo a conservação e ainda facilitar o acesso 

e a organização de dados. A parceria com a professoras R. C. e L. F. do departamento 

de arquivologia, e dos alunos da arquivologia se deu devido à necessidade ao início 

do processo de recuperação dos documentos que compunham o arquivo permanente 

do CEFD/UFES.  

 Essa parceria significou muito para o CEFD pois criaram uma sala de memória 

de extensão em um projeto, organizaram e limparam esses documentos que são a 

história da Educação Física no Espírito Santo, que serviria para consulta de todos os 

que tivessem interesse para pesquisas ou curiosidades apenas, mas infelizmente não 

encontramos esta sala para consulta, observando que não está sendo valorizado a 

extensão na comunidade universitária, sendo de extrema urgência pois não se pode 

considerar uma universidade de acordo com a Constituição art. 207 se a mesma não 

valoriza o tripé institucional: ensino, pesquisa e extensão, tendo este trabalho como 

principal objetivo resgatar a história e a memória da extensão do CEFD nos períodos 

de 2008 à 2017 trazer o real significado da mesma para a Universidade. 

Segundo o relatório (com nº do processo 23068.011223/2013-46) a extensão é 

apresentada como um dos processos de intervenção realizada pela Universidade, 

para formar, junto com o ensino e a pesquisa, o tripé que possibilitará o diálogo com 

os alunos, com os pesquisadores e com a comunidade. 
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 No final de maio de 2013 o projeto se encontrava na fase de organização, mas 

os outros arquivos que já estavam organizados foram disponibilizados para consulta 

pelos alunos da licenciatura, quanto da pós-graduação do CEFD para realização de 

estudos sobre a história da educação física e do esporte no Espírito Santo, mostrando 

a importância de uma Memória do CEFD, para melhor organização dos documentos, 

sem perder ou acumular documentos que possam fazer a diferença em um trabalho 

acadêmico e sua contribuição junto com a pesquisa, firmando mais ainda o tripé 

institucional. 

O bolsista em seu relatório sobre o projeto “Memórias da Educação Física e do 

Esporte no Espírito Santo: Organização e tratamento dos arquivos do CEFD/UFES” 

disse que conheceu “[...] através desse projeto a importância de se preservar a 

memória institucional do CEFD e também da Universidade como todo” além de “[...] 

perceber que cada vez mais o interesse e a apreciação do público aumentam sobre o 

nosso trabalho [...]”. 

Atualmente o CEFD está entre os centros da Universidade que mais oferecem 

Extensão, tendo um total de 59 projetos/programas ativos, todos regularizados pela 

PROEX nas mais variadas áreas que a Educação Física permite mostrando o quão 

importante é para a Universidade e para a comunidade. 

5.2 O DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA DO CEFD   

Com isso existe um projeto da Pró-Reitora de Extensão que abrange em todos 

os Centros uma Coordenação de Extensão 1 (um) bolsista no qual deve ter um 

coordenador geral de extensão do Centro para representar em reuniões gerais da 

PROEX, onde se tem como função a divulgação e organização das atividades, apoio 

e orientação a quem interesse sobre a extensão. (NEVES, 2016) 
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Na organização da divulgação dos projetos, desde 2016/1 todos os projetos 

disponíveis que necessitam de cadastro se encontram no site> 

www.cefd.ufes.br/projetos-de-extensao, onde é possível realizar cadastro na lista de 

espera de cada projeto, além de contar com e-mail e telefone para contato direto com 

a coordenação de extensão do CEFD para tirar qualquer dúvida. (CEFD, acesso em 

03 jun. 2018) 

Este foi um processo de informatização importante para comunidade 

acadêmica e externa, pois antigamente o processo era arcaico, o que atrasava os 

procedimentos de cadastro e recadastro. Hoje tem no total de 34 projetos dispostos 

no site que passam pela coordenação de extensão, e a facilidade para se cadastrar 

está bem mais acessível a todos. (CEFD, acesso em 03 jun. 2018) 

Os projetos do CEFD desde 2008 a 2017 tem características em comum o 

atendimento a comunidade que a cerca possibilitando o ideal do tripé institucional 

além da responsabilidade social, como projetos de parceria com o Centro de 

Educação Infantil CRIARTE da UFES a projetos na Praia de Camburi em Vitória. 

Ambos com objetivos de atender e possibilitar o desenvolvimento motor, aprendizado, 

e o retorno para com a comunidade externa atendendo as algumas das áreas 

temáticas do Fórum de Pró-reitores em relação com as políticas públicas (2012):   

Preservação e sustentabilidade do meio ambiente; ampliação da oferta e 
melhoria da qualidade da educação básica; melhoria da saúde e da qualidade 
de vida da população brasileira; melhoria do atendimento à criança, ao 
adolescente e ao idoso; melhoria do programa nacional de educação nas 
áreas da reforma agrária; promoção do desenvolvimento cultural, em especial 
a produção e preservação de bens simbólicos e o ensino das artes; ampliação 
e fortalecimento das ações de democratização da ciência; formação de mão-
de-obra, qualificação para o trabalho, reorientação profissional e capacitação 
de gestores públicos. (p. 25) 

 

No decorrer destes anos a procura por projetos de extensão no CEFD 

aumentou muito, isso é possível comprovar através das análises em relação aos 
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relatórios que foram encaminhados para PROEX para solicitação de novas bolsas 

devido ao aumento da demanda em relação aos anos anteriores. Mas que 

infelizmente nem sempre a PROEX pode ajudar por conta dos cortes governamentais 

em cima da educação. 

Uma justificativa para o aumento de bolsas é a ampla área de atendimento do 

CEFD, com uma participação de laboratórios de pesquisas na formulação de 

programas/projetos como no caso o Núcleo de Pesquisa e Extensão em Ciências do 

Movimento Motor (NUPEM), Laboratório de Educação Física Adaptada (LAEFA), 

Programa de Educação Tutorial (PET E-F), Laboratório de Ginástica (LABGIN), Grupo 

Interinstitucional de estudos e pesquisas em educação, esporte e educação física 

(FRATRIO) entre outros.  

Esta ampla extensão a comunidade possibilita compreender que no CEFD o 

atendimento em várias áreas influencia no acesso daqueles que infelizmente são 

excluídos ou que não possuam condições financeiras para participarem de alguma 

atividade, seja na área da saúde, lazer, esporte, ou até mesmo social, pois as práticas 

em grupo fazem com que a pessoa se reconheça em si e nos outros. 

“O cuidado solitário precisa ser substituído pelo solidário, em que nem eu, 
nem tu, mas NÓS participamos, aprendemos, ensinamos entre NÓS; em que 
produzimos saúde e realizamos travessias”. (TEIXEIRA, acesso em 03 jun. 
2018, p. 159) 

 

5.3 O CADASTRAMENTO DE PROJETOS 

Para cadastrar um projeto basta ser professor ou técnico administrativo 

segundo o art. 4º da Resolução n. 46/2014 “toda proposta de atividade de extensão 

deverá ter obrigatoriamente um coordenador, que deverá ser professor ou servidor 

técnico-administrativo do quadro de pessoal da Universidade, ativo ou aposentado”. 
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Desde que o projeto seja encaminhado para PROEX e assim seja avaliado. (UFES, 

acesso em 03 jun. 2018) 

Todos os projetos que estavam ativos no CEFD até 2017 estavam com alguns 

relatórios faltando até o ultimo dia em que ocorreu a coleta dos dados, mas em sua 

maioria contavam com o relatório parcial e final condizendo que os projetos duravam 

mais que dois anos, sendo uma das obrigações como já citado anteriormente na 

resolução 46/2014, significando uma importante contribuição a longo prazo para a 

comunidade. 

6 O IMPACTO SOCIAL DOS PROJETOS DE EXTENSAO DO CEFD NA 

COMUNIDADE INTERNA E EXTERNA DA UFES 

Os projetos de extensão do CEFD têm uma proposta de atender a comunidade 

interna e externa da UFES, isso significa que cada projeto busca tratar de uma 

maneira geral a comunidade que a cerca sempre se preocupando com as 

características locais de acordo com os relatórios que estavam disponíveis impressos 

na Pró-Reitoria de Extensão nos anos de 2008 a 2017. 

Tais relatórios foram elaborados ao final de cada ano que o projeto estava ativo 

e era encaminhado para a PROEX para serem analisados de acordo com os seus 

resultados e sua importância para a comunidade atendida. De acordo com a PROEX 

(2011) esta importância é medida em função dos resultados alcançados, que fazem 

com que as demandas por novas ações sempre superem a capacidade real de 

atendimento pelos extensionistas envolvidos. 

Neste momento iremos analisar os projetos/programas de Extensão do CEFD 

através dos relatórios que foram disponibilizados pela PROEX, a partir do ano de 2008 

até o ano de 2017, completando assim uma análise de 10 anos de Extensão neste 

Centro. 
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6.1 ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS NA PROEX 

 Na PROEX, os documentos se localizavam em pastas por centros e 

departamentos e eram divididos por ordem alfabética, isso dificultou um pouco, pois o 

nosso interesse principal era analisar os anos de 2008 a 2017. Entretanto com ajuda 

da bolsista da Proex isso foi possível porque separamos de uma maneira na mesa 

todos os projetos para que ficassem divididos por anos, facilitando assim a nossa 

pesquisa.  

 Estes relatórios seriam todos disponibilizados para transferência para a 

Coordenação de extensão do CEFD, aonde sou bolsista e com isso a análise poderia 

ser melhor, mas devido a quantidade ser muito grande a Pró-Reitora não autorizou 

levar todos para a coordenação, mas sim levar os relatórios por ano de cada vez. Isso 

não atrapalhou o desenvolvimento do trabalho.  

 Foi necessário a especificação de que tipo de documento que iriamos utilizar, 

optamos por RELATÓRIOS FINAIS E PARCIAIS, pois acreditamos que nestes 

estariam de acordo com as respostas que estamos procurando nesta pesquisa. 

Analisamos especificamente os objetivos e as conclusões de cada relatório do período 

selecionado. 

 O relatório é de extrema importância para a continuação do projeto e sua 

avaliação, pois através dele é possível compreender se os objetivos propostos foram 

alcançados. Para isso, a cobrança dos relatórios se sustenta através do Art. 28 da 

resolução 46/2014, capítulo VIII onde diz que: 

 “os coordenadores de quaisquer atividades de extensão deverão apresentar 
à Pró-Reitoria de Extensão o relatório final até no máximo 60 (sessenta) dias 
após a data prevista de conclusão da atividade. As atividades com duração 
de dois anos deverão apresentar relatório parcial anual e relatório final. A não 
apresentação do relatório pelo coordenador da atividade vedará a emissão 
de certificados e a renovação ou aprovação de nova atividade.” (UFES, 
acesso em 03 jun. 2018, p. 5) 
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 Assim, analisar estes documentos nos trará uma completa informação sobre o 

que ocorreu durante os anos pesquisados, como também, quais as dificuldades e/ou 

facilidades encontradas no decorrer do ano, facilitando o entendimento em se 

promover um programa/projeto de extensão. 

Para uma melhor análise dos tipos de projetos implantados em cada ano, foi 

feita uma tabela contendo dados e informações de todos os projetos/programas que 

aconteceram para uma melhor visualização geral desse período de 2008 a 2017. 

 

ANO QUANTIDADE DE PROJETOS 

2008 9 

2009 9 

2010 12 

2011 25 

2012 27 

013 25 

2014 25 

2015 21 

2016 17 

2017 18 

TOTAL 188 

 Tabela 1 – Quantidade de projetos por ano do Centro de Educação Física 

A Coleta de dados teve início no dia 30 de abril 2018 e foi finalizada dia 31 de 

maio de 2018, um mês de muita busca e consulta em relatórios observando os 

objetivos e as conclusões para analisar quais as principais características da extensão 

no CEFD. 

Durante esses 10 (dez) anos foi possível observar que os projetos que 

conseguiram se manter estáveis foram os que mais tinham bolsistas a disposição seja 

com remuneração ou como voluntários. Isso mostra o quanto o apoio é importante 

para não desestruturar um projeto. 
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6.2 O ACESSO A EXTENSÃO PARA COMUNIDADE INTERNA E EXTERNA 

Os projetos de extensão em 2008 passaram por um processo de 

reestruturação, porque pelo que aparentou nos relatórios nos anos anteriores a estes 

alguns projetos eram cobrados, o que é ao contrário do que a extensão universitária 

propõe em sua definição.  

Entretanto nestes últimos 10 anos a extensão do CEFD funcionou 

completamente gratuita para toda a comunidade exceto pelo NUPEM pois os custos 

neste núcleo são maiores do que se podia arcar, tendo uma taxa simbólica para 

utilização de alguns projetos para manter o bom funcionamento para comunidade 

externa e interna. 

 Ainda comentando sobre o NUPEM, ele tem um programa que oferece projetos 

relacionados a saúde, principalmente para aqueles que necessitam como hipertensos, 

cardiopatas e obesos, além de oferecer projetos específicos para servidores 

oferecendo a possibilidade de os mesmos participarem de alguma atividade física.  

O Programa LAEFA conta com o apoio de três projetos que estruturam o ideal 

de incluir e adaptar o meio aos adolescentes, crianças e adultos que precisam de 

alguns cuidados especiais, dando possibilidade delas se reconhecerem e serem elas 

mesmas, sem preconceitos ou exclusão. Os resultados são interessantes e é possível 

perceber que os mesmos ganham autonomia e os pais aprendem a lidar melhor com 

as dificuldades que antes existiam. Além de ter um aumento interessante na procura 

por alunos querendo serem voluntários, se tornou no decorrer dos dez anos um local 

de estágio obrigatório e ATIF para alunos da educação física UFES. (Prof. F. C., 2016) 

No Programa Piloto Universitário que foi um dos maiores programas que o 

CEFD já teve, contou com a união de vários projetos e teve uma participação de mais 

de 1000 alunos inscritos e ativos, com uma lista de espera imensa, atendia a 
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comunidade interna e externa com natação, dança, vôlei, lutas, tiro com arco entre 

outros projetos. Entretanto no ano de 2016 esse programa teve fim pois não foi 

renovado com o governo, e ficou apenas os projetos de tiro com arco e vôlei, e o 

projeto de lutas se separou desse programa. (Prof. O. N, 2015) 

No projeto Labgin teve início no ano de 2010, e foi desenvolvido duas ações 

para atender o público infantil dando a oportunidade de vivenciar a prática da 

ginástica. A construção do projeto se deu a partir de uma demanda espontânea dos 

alunos de graduação do CEFD no qual havia o desejo desses graduandos em praticar 

diferentes modalidades de ginástica e aprimorar sua formação profissional para atuar 

em distintos espaços sociais como essa prática. Em 2011 essas ações se tornaram 

projetos e estão em funcionamento até os anos atuais, já com a supervisão de outro 

coordenador. (Profa. P.S., 2011) 

Em todas as conclusões dos relatórios foi possível observar que os objetivos 

propostos foram alcançados, e que a procura e frequência em todos os projetos 

motivou a continuação dos mesmos. Alguns projetos não tinham muitos bolsistas 

voluntários ou remunerados e isso além de dificultar, desmotivou os coordenadores 

para conseguirem manter o padrão que havia anteriormente.  

Isso chama a atenção para mais apoios para extensão, que faz parte do tripé 

institucional e que a não valorização da mesma dificulta a estrutura de Universidade 

e tem relação direta no desenvolvimento do projeto, na busca de alcançar os objetivos 

propostos e a transferência para a comunidade que dessa forma que foi exposta nos 

relatórios não será de forma eficaz. 

7. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para se ter respostas sobre a Extensão em Memória da UFES ao CEFD no 

período de 2008 às 2017 foi necessário a consulta de 188 relatórios das ações que 
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ocorreram nesse período escolhido. Nestes relatórios foram coletados os objetivos e 

conclusões de cada projeto, para assim conseguir realizar uma análise mais completa. 

É importante destacar que esses dados foram retirados através dos relatórios 

que estava disponível na Pró Reitoria de Extensão, que como já dito anteriormente é 

quem dá suporte técnico e material aos projetos de extensão da instituição. A Proex é 

responsável pelo registro, certificação, cadastro de bolsistas, editais de fomento, 

divulgação das ações de extensão e ainda, pela manutenção do Sistema Integrado 

de Extensão – SIEX. (PROEX, 2018) 

Os resultados foram divididos por áreas temáticas de ações da Extensão 

Universitária com as políticas públicas, como já citadas anteriormente no capítulo 5 

deste trabalho. No total de relatórios por ano tinha uma quantidade maior de relatórios 

no período de 2011 até 2014, totalizando no período de 2008 a 2017 um total de 188 

projetos.  

7.1 AÇÕES RELACIONADOS COM AMPLIAÇÃO DA OFERTA E MELHORIA DA 

QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ AÇÕES RELACIONADOS COM 

QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO, REORIENTAÇÃO PROFISSIONAL E 

CAPACITAÇÃO DE GESTORES PÚBLICOS 

 Em 2012, o prof. W. S. trouxe o projeto “Livro didático na Educação Física” com 

registro no SIEX nº 400357, e tinha como objetivo oferecer formação continuada aos 

professores de Educação Física da Prefeitura Municipal da Serra, discutir e analisar 

os processos (auto) formativos, dar visibilidade às práticas pedagógicas produzidas 

pelos professores no cotidiano escolar e construir uma proposta de livro didático a 

partir das práticas narradas pelos professores. 
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 Assumimos no segundo semestre de 2012, o desafio de elaborar um projeto de 

extensão chamado “Livro didático na educação física”, reconhecendo a 

indissociabilidade entre pesquisa e extensão e, ao mesmo tempo, a necessidade da 

relação de parceria e colaboração entre Universidade e Educação básica. Tratava-se 

de um projeto que visava, em um primeiro momento, a oferecer uma formação 

continuada aos professores de educação física para discutir o livro didático, para, em 

um segundo momento, construir um livro com características didático-pedagógicas, 

que dessem visibilidade às práticas (CERTEAU, 1994) pedagógicas desses 

professores, assumindo-as como eixo do projeto. 

 Consideramos, assim como Oliveira (2009), que as experiências, as 

aprendizagens e os saberes produzidos no cotidiano escolar são elementos centrais 

da formação docente, que nem sempre se encontram materializados nos conteúdos 

formais e nas propostas curriculares oficiais. Na busca por dar a ver o que é 

vivido/experenciado na escola, organizamos este lugar/espaço (CERTEAU, 1994) de 

formação continuada, compreendo que ela se tece no compartilhamento de 

possibilidades encontradas em meio as tensões que atravessam a atuação 

pedagógica, constituindo-se como “[...] ponto de partida e chegada para possíveis 

leituras do universo complexo chamado cotidiano escolar” (VIERIA, 2011, p.18). 

 O modo como os professores trabalham, o que ensinam, como entendem a 

constituição das identidades da Educação Física escolar e como suas experiências 

no magistério contribuem para os processos (auto) formativos constituíram as bases 

para o projeto de extensão e produção do livro com características didática, que é o 

resultado da formação. Esses processos e os resultados derivados deles, não se 

configuram como uma prescrição para a prática, mas como produto de um saber 

compartilhado e materializado que tratam das próprias experiências dos professores. 

Desse modo, reconhecemos os educadores como autores, valorizando um saber que 

surge da prática e, na medida em que é (re) significado pelo processo de 

rememoração, registro, reflexão e análise produzido na formação continuada, cria 

possiblidades de retroalimentar essa prática. 
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 Para tanto, elegemos, como contextos potencializadores, as relações, os 

saberes produzidos de maneira colaborativa pelos/com os professores de educação 

básica, professores do ensino superior, alunos do mestrado e da iniciação cientifica 

na produção de conhecimento e na autoria deste livro. Colaboramos na construção 

dos saberes nos envolvendo nesse processo, dando visibilidade às práticas 

individuais e coletivas, em diálogo com as teorias (SANTOS, 2010), fomentando a 

sistematização e divulgação dos resultados em um livro.  

 O projeto encontra-se neste momento na fase de construção para uma segunda 

etapa, que terá como objetivo construir com os professores diferentes projetos de 

ensino para a educação física no cotidiano escolar. Um dos principais fatores do 

projeto foi o envolvimento dos professores tanto na formação como na produção do 

livro. Neste caso, é preciso destacar que dos 14 participantes da formação apenas um 

não continuou o processo e dois não tiveram disponibilidade de tempo para 

sistematizar seus projetos pedagógicos. O Indicie de permanência é importante 

indicador sobre a qualidade da atividade, bem como o interesse do público pela 

temática. Além disso, todos os professores participantes destacaram a pertinência do 

projeto e solicitaram sua continuidade, inclusive com procura de profissionais com 

outra formação acadêmica.  

 É preciso ainda destacar o envolvimento dos acadêmicos no desenvolvimento 

da ação, que mesmo sem bolsa de extensão, ajudaram na organização da formação, 

na realização das entrevistas, e transcrição de todos os momentos de formação e 

entrevistas. Destacamos ainda a necessidade de inserção de novos alunos e 

ampliação da rede de formação, sobretudo, com a inclusão de alunos com bolsa de 

extensão. 

7.1.1 Cursos 

Em 2008 tivemos o curso intitulado “a Formação inicial de tutores para atuar no 

curso de Licenciatura em Educação Física”, apresentado pela profa. Dra. F. P. com 
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registros do SIEX nº 50526/50435/58685 com o objetivo de formar tutores para atuar 

no curso de licenciatura em educação física. Ao término do projeto tivemos o resultado 

que o curso formou 47 tutores que atuaram durante o ano no curso de Licenciatura 

em educação Física da Universidade Federal do Espírito Santo, na modalidade a 

distância. Em 2009 teve o nome alterado para dar continuidade ao curso. 

 O curso “Formação continuada de Tutores para atuar no Curso de Licenciatura 

em Educação Física, modalidade a distância” ficou ativo de 2009 a 2012 com o 

registro SIEX Nº 58685/70050/100055. Em 2010 nos relatórios foi chamado de 

“Formação continuada de Tutores do Prolicen/EF” com o registro SIEX Nº 65521, 

coordenado também pela profa. Dra. F. P. 

  Tinham como objetivo apresentar e discutir de questões pertinentes ao Ensino 

à Distância (EAD), bem como à preparação para atuação nos módulos I a VII do 

currículo de Licenciatura em Educação Física, além de promover a formação 

continuada de tutores para atuação qualificada em educação física a distância. Para 

tanto, o curso foi organizado na discussão e acompanhamento dos conhecimentos 

abordados nas diferentes unidades curriculares em curso nos módulos I a VII do curso 

de licenciatura em Educação Física, modalidade a distância, além de outros temáticas 

inerentes ao exercício da tutoria e da implementação da EAD, tais como, atualizado e 

qualificação nas TICs, avaliação do ensino, da aprendizagem e do exercício da tutoria 

e da discussão sobre os fundamentos da EAD.  

 Em 2009 e 2011, o curso capacitou 42 pessoas com frequência igual ou 

superior a 75%, entre tutores em exercício, tutores do cadastro de reserva e 

colaboradores do curso que participam do programa Pró-Licenciatura, fase II 

(PROLICEN/EF). Em 2010 ao final do curso conclui-se que capacitou 20 tutores com 

frequência igual ou superior a 75, e em 2012 o curso capacitou 43 tutores, professores 

de disciplinas e professores da comunidade com frequência igual ou superior a 75%, 

entre tutores em exercício, tutores do cadastro de reserva e colaboradores do curso 

que participam do programa Pró-Licenciatura, fase II (PROLICEN/EF). Os outros 
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envolvidos, participaram das atividades de formação de dentro das suas possiblidades 

de comparecimento, porém não fazem jus a certificação por não atenderem a 

frequência mínima estipulada por lei. 

 Em 2010 e 2011, que deu continuidade a “Formação e constituição da 

identidade e subjetividade docente – Ser Tutor” Fase I e II” coordenado pela Profa. 

Dra. F. P., com objetivo de mapear as expectativas e incertezas em relação ao 

exercício da tutoria, problematizar a condição do Ser professor-tutor, problematizar e 

sistematizar as experiências de tutoria desenvolvidas pela equipe do Prolicen/EF 

investindo na reflexão coletiva da tutoria compreendida como exercício da docência, 

enfrentar coletivamente a reflexão das questões oriundas dos limites e possibilidades 

da realização da docência na tutoria e dar visibilidades a essas práticas e a sua 

reflexão por diferentes mídias. 

 Ao final do curso envolveu cerca de 30 profissionais envolvidos com a EAD na 

UFES. O curso colaborou sobremaneira para a discussão e construção da identidade 

do tutor, encontrando no exercício da docência, por meio da mediação, o cerne de sua 

identidade profissional. Os produtos decorrentes do curso e do projeto, principalmente 

os que puderam ser reproduzidos em suporte material (vídeo e fascículo), ambos 

lançados em setembro de 2012, tem sido significativa colaboração na divulgação das 

atividades desenvolvidas na EAD da UFES. 

 Há indicadores de que podem contribuir com a discussão da formação de 

tutores em diferentes fóruns. Além disso, até o momento, o projeto possibilitou a 

apresentação e publicação de duas comunicações orais em Congresso específicos 

da área de Arteterapia (2011 e 2012), a saber: 

PAIVA, F. S. L. de, ANTUNES, P.C.C. e VAGO, T. M. Arteterapia 
e formação de professores: notas reflexivas de uma experiência 
desenvolvida no CEFD/UFES. In: Anais do II Congresso Latino-
Americano de arteterapia. Ouro Preto: Minas Gerais, outubro de 
2012. 



34 

 

PAIVA, F. S. L. de, ANTUNES, P.C.C. Arte, ciência e formação: 
uma abordagem arteterapêutica do ser-professor. In: Anais do X 
Congresso Brasileiro de arteterapia. Natal: Rio Grande do Norte, 
outubro de 2012. 

 

 Em 2011, teve início ao curso de “Formação Continuada de professores de 

educação Física para a educação inclusiva” com registro SIEX nº 68085 e em 2014 

com registro SIEX nº100133 com uma adição ao nome do curso para “Formação 

Continuada de professores/gestores de Educação Física para educação inclusiva” 

coordenado pelo prof. Dr. J. C. Teve o objetivo de criar um grupo de estudos, 

denominado grupo operativo de formação, que possibilite aos/as professores/as de 

educação física  e áreas afins das Secretarias Municipais de Educação dos setes 

municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória (Serra, Cariacica, Vila Velha, 

Viana, Guarapari, Fundão e Vitória), participantes do projeto, discutir a educação física 

e o processo de inclusão na escola, a partir da reflexão-ação-reflexão de sua própria 

prática pedagógica e discutir as particularidades , os desafios e as possibilidades em 

relação a implementação das políticas de inclusão, em seus respectivos municípios. 

Contribuir com o processo de produção de um plano de ação/trabalho pelos gestores 

participantes da pesquisa, sob a mediação da equipe de pesquisa, para 

implementação de políticas públicas de inclusão em seus respectivos municípios. 

 Incrementar a prática de pesquisa (disciplinares, interdisciplinares, trabalhos de 

conclusão de curso, monografias e dissertações) nesta área de interesse em 

educação Física, possibilitar a interação do CEFD/UFES/PROEXT com os/as 

professores/as gestores/as da área de educação física e áreas afins das Secretarias 

Municipais de Educação dos sete municípios da Região Metropolitana da Grande 

Vitória (ES),  profissionais de educação física que atuam em instituições educacionais 

que promovem práticas inclusivas e subsidiar os/as professores/as participantes do 

projeto com recursos teórico-práticos que contribuam para ressignificar o fazer 

pedagógico, além de promover campo de estágio e pesquisa em Educação Física 

Adaptada para os acadêmicos do curso de Educação física e mestrandos do 
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programa de pós-graduação em educação física. Em pesquisas da educação, 

chamam a atenção aquelas nas quais estudos revelam as dificuldades apresentadas 

por professores quando se deparam com alunos com algum tipo de deficiência em 

suas aulas. O argumento comum dos professores e professoras é de despreparo. 

Essa situação em que se encontram os profissionais da educação compromete a 

qualidade de ensino e, muitas vezes, mesmo estando em um ambiente inclusivo, o 

aluno se vê, na verdade, excluído.  

Considerando essa problemática da falta de preparo, apontada pelos 

professores da educação física (CHICON, 2005, CRUZ, 2005), os professores têm 

pontuado a necessidade de compreender o que é o processo de inclusão, o significado 

de uma escola inclusiva, e até mesmo, como incluir alunos com deficiência em suas 

aulas. Qualificar o processo de formação continuada dos professores e das 

professoras de educação física, constitui tarefa importante do corpo docente de 

qualquer instituição de ensino superior. É missão da universidade pública e gratuita, 

promover a interrelação entre a tríade: Ensino, pesquisa e extensão, direção que 

entendemos ter respondido com a proposição deste curso de extensão, firmando 

nosso compromisso profissional com a formação de recursos humanos melhor 

preparados para atuar com a educação física e inclusão em contexto escolar. Na 

oportunidade, cabe salientar que no curso em 2011, via extensão, abrimos a 

possibilidade de formar 16 professores/as de educação física e em 2014 formar 11 

professores/gestores de educação física e áreas afins para atuar de forma mais 

qualitativa com a educação inclusiva, modalidade de ensino que desafia a ação 

docente nesse novo milênio, em cinco municípios da Grande Vitória (Serra, Viana, Vila 

Velha, Vitória e Cariacica). Além deles, a própria formação continuada dos cinco 

membros da equipe LAEFA que participaram do Curso na condição de colaboradores 

externos.  

 O curso foi campo de estudo e coleta de dados para o desenvolvimento de 

duas pesquisas que estão em andamento em nível stricto sensu (mestrado) e uma de 

pós-doutorado. Essas pesquisas com certeza terão um impacto na produção do 
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conhecimento na área de educação física/educação, contribuindo para o 

desenvolvimento da ciência e fornecendo subsídios para auxiliar na orientação das 

políticas de formação inicial e continuada no país e principalmente, nos municípios em 

que os professores participaram do curso. A contribuição de que estamos falando já 

pode ser evidenciada com a participação na forma de comunicação oral e publicação 

de texto nos anais de eventos científicos que se faz conhecer: Apresentação de 

comunicação oral, com publicação de texto completo nos anais 9ainda não 

disponível), do XIII Congresso Brasileiro de Ciência do Esporte (CONBRACE) e IV 

Congresso Internacional de Ciências do Esporte (CONICE), realizado em porto alegre, 

no período de 11 a 16 de setembro de 2011, na ESEF/UFRGS, com o tema: 

“Formação continuada de professores de educação física na perspectiva da inclusão”. 

O curso também foi campo de estágio para a formação inicial de três alunos do curso 

de licenciatura em educação física e de formação continuada de um professor de 

educação física colaborador externo. 

Nesse sentido, é importante compreender que os professores de educação 

física têm importante papel como agentes transformadores da realidade. Aderindo a 

projetos, como os de formação continuada, que provoquem e estimulem a capacidade 

reflexiva, estarão dando um importante passo para mudanças. Por meio de práticas 

compromissadas com a educação, os professores de educação física podem provocar 

mudanças significativas para a elevação da qualidade de vida de todos os seus 

alunos, sejam eles com ou sem necessidades especiais. 

 A realização do plano de ação/trabalho foi decisiva para fomentar uma 

experiência prática no exercício de sua função/gestão, como forma de avaliação final 

do curso, sendo subsidiados pela equipe do Laefa e, ao mesmo tempo, contribuir com 

o município deixando uma proposta de ação para o ano de 2015. Diga-se de 

passagem, todos os professores/gestores dos municípios foram unanimes em 

identificar como principal problema a ser analisado e elaborar proposta de solução, a 

questão da formação continuada de professores de Educação Física na perspectiva 

da inclusão. Na avaliação final do curso os professores manifestaram o desejo de que 
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o curso se estendesse por mais tempo, de manter o grupo ativo no próprio município 

para continuarem estudando indicaram mudanças incrementais em sua prática 

pedagógica, como a mudança na atitude e nos procedimentos de ensino, se 

mostrando mais sensíveis a causa da deficiência, ressignificando seu planejamento 

em função das necessidades educacionais desses alunos, puxando a discussão sobre 

o tema da inclusão com os outros profissionais da escola.  

Todos foram unânimes em afirmar a troca de experiência entre os pares como 

o ponto forte das estratégias didático-metodológicas utilizadas no curso, valorizando 

ainda, a utilização de filmes, aulas práticas, palestras e textos seguidos de análise e 

discussão. Consideraram as três horas presenciais e três horas não presenciais de 

estudos excelentes, ciclo de palestras uma estratégia fundamental para aproximação 

dos gestores aos professores e seus problemas vivenciados no cotidiano escolar em 

relação às práticas inclusiva, além, de ter beneficiado a mais de 800 professores ao 

longo dos cinco encontros de palestras, com a formação continuada e troca de 

experiência entre os professores, debate. 

 Como ponto negativo no ano anterior do projeto os professores foram unanimes 

em afirmar a condição de o curso acontecer deslocado do horário de trabalho e a curta 

duração do mesmo, um semestre letivo e reivindicam que o curso, quando possível, 

ocorra durante o horário de trabalho e ao longo de um ano. E em 2014 afirmaram que 

a condição de o curso acontecer no horário de trabalho foi fundamental para sua 

realização, possibilitando condições mais adequadas para participação dos mesmos. 

 Consideraram as 4h30m presenciais e 4h30min não presenciais de estudo 

excelentes. Essas afirmações podem ser confirmadas em algumas falas abaixo 

listadas:  

“O contato com os colegas das outras redes de ensino me levou, por vezes, 
a confirmar a hipótese de que, no caso de práticas pedagógicas e políticas 
inclusivas, há quase tudo por fazer. Isso não significa que nada esteja sendo 
feito. Pelo contrário, os relatos dos/as colegas mostraram o quão os sujeitos 
cotidianos têm lutado para incluir as pessoas com deficiência” (Diário de 
campo, 26-11-2014) 
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“Além da riqueza de temas discutidos nos dias de formação quinzenal, 
também nos foi oferecido participar do ciclo de palestras que se dividiria em 
dias extras e traia temas dos mais diversos referentes a Inclusão, o que foi 
extremamente enriquecedor, não só para nós que participávamos dos 
encontros, mas principalmente por causa da participação de professores de 
educação física da Serra, de Vitória, Viana e Cariacica e outros, municípios 
que aderiram ao trabalho” (Diário de campo, 10-11/2014) 

 

Evidencia-se também nesse momento, a importância do apoio da 

PROEX/UFES ao desenvolvimento deste curso, seja na forma de bolsa de extensão, 

na emissão de certificados e outras, sem o qual não seria possível a realização de tão 

importante projeto social. Com base nessas considerações é possível inferir que os 

objetivos propostos para execução do curso foram plenamente alcançados, mas 

infelizmente, tiveram que interromper sua continuidade para o ano de 2015, em razão 

do desenvolvimento do projeto de pesquisa ao curso vinculado. 

 Durante os anos de 2011 a 2014, a profa. Ms. E. S., decidiu com outros 

professores oferecer um curso chamado “Gênero e diversidade na escola (a 

distância)” com registro SIEX nº 100064/1000031, que tinha como objetivos principais 

realizar a política pública emanada do Governo Federal pela ação 20RJ ministrando 

a formação continuada “Gênero e diversidade na escola” que trata da discussão das 

temáticas gênero, raça/etnia e orientação sexual para professores e professoras e 

profissionais da educação básica. Ao final conclui-se que curso “Gênero e diversidade 

na escola” apresentou resultados positivos considerando que veio a cobrir uma lacuna 

existente na formação inicial dos professores e professoras da educação básica do 

Estado do ES referente as temáticas abordadas (Gênero, relações etnicorraciais e 

diversidade sexual). A qualidade do material didático que aliada com uma equipe de 

professores especialistas com militância nas respectivas áreas de atuação 

contribuíram significativamente no alcance dos resultados. Os debates tanto 

presenciais quanto online (via plataforma moodle) e virtualmente (web conferências) 

demonstraram o quanto estas temáticas ainda de carecem de serem levadas ao 

ambiente escolar. 
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 A estratégia adotada nas web conferências e nos seminários regionais de trazer 

convidados, inclusive de outras Universidades do país, com vivência e militância em 

movimentos sociais relacionados as temáticas abordadas enriqueceu o debate e 

proporcionou uma maior interação social. Cabe destacar também que a oferta de 

vagas de “demanda social” (para pessoas não vinculadas ao sistema educacional tais 

como conselheiros/as, os membros de organizações sociais e defensores de direitos 

humanos) também proporcionou uma maior abrangência social e interdisciplinaridade. 

A utilização do ambiente virtual de aprendizagem (ambiente moodle) estimulou muito 

professores/as cursistas para o uso das tecnologias de informação (internet, e-mail, 

etc.). Especialmente no módulo sobre a diversidade no contexto do ES, o curso tomou 

uma dimensão muito interessante no sentido de análise das políticas públicas 

existentes e as ainda não efetivadas no ES. Tanto no sentido de potencializar as 

existentes colocando nossos cursistas em contato com o movimento social, quanto na 

possiblidade de questionamento e exigência de efetivação de políticas ainda não 

encaminhadas pelo poder público. 

 No primeiro módulo em 2011 a 2012 foram ofertadas 400 vagas, sendo 50 por 

polo (que não foram totalmente preenchidas em municípios como Aracruz, Conceição 

da Barra, Vila Velha e Domingos Martins), sendo 10 ofertadas para a demanda social: 

Afonso Claudio: 45; Aracruz: 20; Colatina: 39; Conceição da Barra: 29; Domingos 

Martins: 37; Venda Nova do Imigrante: 40; Vitória: 46; Vila Velha: Total: 286. O projeto 

recebeu financiamento do Ministério da Educação pela ação 20RJ e recursos de 

bolsas do FNDE.  Já em 2013 a 2014 foram ofertadas também 400 vagas, sendo 50 

por polo, destas 10 foram ofertadas para a demanda social: Vitória: 34; Vila Velha: 32; 

Santa Teresa: 23; Alegre: 43; Cachoeiro de Itapemirim: 37; Nova Venécia: 45; 

Linhares: 32; São Mateus: 49; Total: 295. Índice de evasão: 26,25%. O projeto recebeu 

financiamento do Ministério da Educação com recursos do FNDE. 

 Como pontos positivos a equipe pedagógica qualificada e com grande sintonia 

e vivência em movimentos sociais, a qualidade do material didático utilizado, a 

inclusão de um módulo referente as diversidades do Espírito Santo com a produção 
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de dois fascículos e a participação de palestrantes de outras Universidades nos 

Seminários regionais. E como pontos negativos dificuldades com relação a estrutura 

oferecida em alguns polos e cursistas meio rural, entraves com questões burocráticas 

internas e externas a UFES, alterações processuais durante a oferta do curso por 

parte da SECADI/MEC e UAB sem avisos prévios referente ao pagamento de bolsas, 

a demora na entrega do material didático e formação deficitária dos cursistas para o 

uso das novas tecnologias. 

 A Formação Continuada “Educação Física Escolar e o tema da saúde: 

construindo práticas e projetos pedagógicos” coordenado pelo prof. V. B. em 2013, 

com registro SIEX nº 400471, trouxe como objetivo de capacitar os professores de 

educação física da rede municipal de educação de Vitória para construírem projetos 

e intervenções sobre o tema da saúde, desenvolver um espaço de formação 

continuada para discussão e reflexão de temas voltados à saúde na escola e colaborar 

na formação dos professores para atuarem na temática da saúde escolar através do 

desenvolvimento ações voltadas à educação para a saúde. 

 Ao final concluiu-se que a formação continuada foi ofertada mediante uma 

parceria com Secretaria Municipal de Educação de Vitória, visando colaborar para o 

fortalecimento de uma ação prevista no Programas Saúde na Escola (PSE) do 

Governo Federal, o qual esse município aderiu no ano de 2008. Nesse sentido, a 

formação continuada proporcionou a construção de um grupo auto gerenciável de seis 

professores que construíram cinco projetos, os quais foram desenvolvidos em cinco 

escolas públicas da cidade de Vitória onde esses trabalham. Através da construção 

coletiva foi percebido que houve um deslocamento do conceito de saúde de uma 

perspectiva restrita (biológica) para uma concepção ampliada – nesse caso, as ações 

de educação para a saúde estiveram centradas nas relações sociais e no cuidado de 

si e do outro. Por fim, foi considerado que essa ação de extensão colaborou no 

fortalecimento do PSE no munícipio de Vitória uma vez proporcionou aos professores 

um tempo-espaço de se capacitarem para o trabalho com o tema da saúde, tanto 

quanto iniciarem uma aproximação das escolas com as Unidades Básicas de Saúde. 
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 O atraso na firmação da parceria com a Secretaria Municipal de Educação de 

Vitória fez com que a formação fosse iniciada somente no segundo semestre. Esse 

fato foi acompanhado do “encurtamento” do calendário escolar o que sobrecarregou 

os professores no desenvolvimento das ações da formação continuada. 

 Inicialmente recebemos dezoito inscrições, mas somente seis professores 

permaneceram até o final. Esses seis professores demonstraram uma grande 

participação na formação o que fez a diferença no desenvolvimento das ações da 

extensão. O período de manifestações populares nas ruas a avenida de da grande 

Vitória também influenciou o desenvolvimento da formação. Uma vez que os 

professores não conseguiam chegar para os encontros, o ânimo do coletivo se esfriou. 

Nesse sentido, tivemos que procurar animar aos professores a retomarem às 

atividades da formação. 

 A profa. L. C. em 2012 desenvolveu o curso de “Fisiologia cardiorrespiratória 

aplicado as ciências do esporte” atendendo cerca de 25 pessoas e tinha como objetivo 

de oferecer aos participes os elementos fundamentais para compreensão da produção 

de conhecimento científico na área da fisiologia cardiovascular e respiratória do 

exercício, por meio de encontros presenciais para discussão e conhecimentos de 

técnicas de avaliação.  

 O desenvolvimento do curso aconteceu em um primeiro momento, com a 

discussão acerca da avaliação cardiopulmonar, com a contribuição do professor 

Anselmo José Perez (CEFD/UFES). O professor apresentou a base metabólica para 

compreensão do limiar ventilatório 1 e 2, apresentando referências clássicas da 

literatura, e informações atuais. Em seguida os participantes trabalharam de maneira 

mais operacional na identificação dos limiares a partir de relatórios de avaliações já 

executadas, sob supervisão da mestranda K. B. G. (PPGEF/UFES). A mestranda D. 

S. (PPGEF/UFES) apresentou sobre as adaptações submáximas do treinamento 

aeróbico no limiar ventilatório. Apresentando sua revisão de literatura recente. O 

mestrando R. L. (PPGEF/UFES) desenvolveu o tema “Percepção subjetiva de esforço, 
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efeitos do treinamento”. E o aluno de iniciação cientifica M.G (PIIC/UFES) apresentou 

sobre a relação do percentual da frequência cardíaca com o consumo de oxigênio em 

adolescentes. O tema transição metabólica no exercício foi desenvolvido pela 

mestranda J. R., que destacou a importância do Limiar anaeróbico ventilatório como 

um indicador dessa transição. 

 Em seguida o Prof. Dr. W. L. (CEFD/UFES) ministrou uma aula sobre 

contratilidade cardíaca, descrevendo o mecanismo de contração do miocárdio, e os 

efeitos do óxido nítrico nessa regulação. A mestranda E. S. (PPGEF/UFES) detalhou 

sobre as adaptações hemodinâmicas aos diferentes tipos de treinamento, com ênfase 

nos efeitos vasculares. O prof Dr. P. M. foi convidado para explicar sobre a técnica da 

tonometria, e os significados da medida da pressão central. O cursou seguiu sua 

conclusão com a apresentação dos projetos de pesquisa de mestrado e de iniciação 

científica concluídos e em andamento.  

 O curso foi um evento importante ao contribuir com a discussão mais 

aprofundada de artigos científicos e temáticas da área da fisiologia cardiorrespiratória 

do exercício. A participação de alunos da iniciação científica, mestrandos, professores 

de instituições particulares de ensino superior, e candidatos ao mestrado, agregou 

qualidade a discussão. Além disso tivemos a participação oportuna do Prof. Dr. P. M. 

(Angola), que participou conosco da apresentação da temática: “Pressão arterial 

central e interpretação da tonometria de aplanação). 

 Em 2013 o curso “Fundamentos de biofotogrametria e videogrametria para 

análise da postura e do movimento humano”, coordenado pela profa. K.S., com 

registro SIEX nº 100101 e teve como objetivo de introduzir os fundamentos de 

biofotogrametria e videogrametria necessários para análise quantitativa da postura e 

do movimento humano a partir de imagens fotográficas ou de vídeo. Ao final do curso 

se concluiu que ofereceu 35 vagas para estudantes e profissionais da área da saúde 

(internos e externos à UFES). Houve 35 inscrições: 4 graduados em Educação Física, 

1 graduado em fisioterapia, 2 professoras do curso de fisioterapia da UFES, 1 
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estudante de Educação Física – licenciatura da UFES, 6 estudantes de Educação 

física- bacharelado da UFES e 21 estudantes de fisioterapia da UFES. Dos 35 inscritos 

4 não compareceram e 28 terminaram o curso com frequência mínima de 75%.  

 Para avaliar o curso, ao final do mesmo os participantes foram convidados a 

responder um questionário. Em relação ao grau de satisfação com o curso, 52,2% 

avaliaram como excelente e 47,8% como bom. A maioria apontou como ponto 

negativo a falta de uma parte prática, entretanto esse não era o objetivo do curso, mas 

sim apresentar e discutir as bases teóricas para a análise do movimento e da postura 

por imagem a fim de minimizar os erros de medida, tão comumente cometidos na 

prática. Alguns participantes sugeriram que a parte prática poderia ser oferecida 

adiante como uma continuidade deste curso. Quando perguntados se sentiam 

capazes de aplicar os conhecimentos adquiridos no curso 82,6% responderam que 

sim, 4,3% responderam em parte e 13,1% responderam que não dando como 

justificativa a falta da prática. Quando perguntados se os conhecimentos adquiridos 

no curso são aplicáveis na sua rotina de trabalho 82,6% responderam que sim, e 

17,4% responderam que não apresentando como justificativa o fato de não 

trabalharem com pesquisa. Frente às respostas obtidas no questionário de avaliação 

e ao debate realizado ao final do curso acredito que o mesmo teve um impacto 

positivo, além de permitir a integração de estudantes, professores e profissionais de 

diferentes cursos (fisioterapia e educação física), reforçando a interdisciplinaridade do 

assunto abordado.  

 Como pontos positivos a abrangência contemplou tantos estudantes como 

profissionais, também a interdisciplinaridade que permitiu a integração de estudantes 

e profissionais da fisioterapia e educação física, a boa aceitação do público que 

mesmo sendo um curso teórico quando tinham como expectativa um curso prático, 

além do conteúdo formativo e informativo que alertou os participantes sobre as reais 

necessidade e possibilidades da análise quantitativa de movimento e postura por 

imagem e sobre o que está por trás do modismo e do poder de sedução da análise 

computadorizada de movimento. Como pontos negativos a expectativa de muitos 
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participantes que não se atentaram ao objetivo do curso no ato da inscrição e se 

inscreveram acreditando que seria um curso prático, mesmo assim, a avaliação geral 

foi positiva, a data porque no período de realização deste curso foi oferecidos outro 

curso destinado à fisioterapia no centro de ciências da saúde da UFES e aconteceu o 

congresso do CELFISCS, importante evento na área da educação física. 

 A profa. M. S. em 2013, ofereceu o curso “Educação para a diversidade e 

cidadania” com o registro SIEX nº 100066, e teve o objetivo visando qualificar 

professores e outros profissionais da educação da rede de ensino de educação 

básica, dentro de uma perspectiva coletiva, participativa e emancipatória da 

educação, com uma abordagem complexa e integradora da realidade socioambiental 

para as questões relativas à diversidade. Atenderam cerca de 320 pessoas. 

 Ao final concluíram que o curso “Educação diversidade e cidadania (EDC)” 

proporcionou aos profissionais que atuam na educação básica uma formação 

coerente, ética e responsável. Nossa dinâmica foi organizada de modo a fomentar 

reflexões globais. Em níveis nacionais e/ou estaduais e, num segundo momento em 

nível local. Municipal. Ao longo de todo o curso, fomentamos debates muito 

interessantes, articulados a cada temática em consonância com as diversas 

realidades locais, construindo assim, num espaço rico de troca de experiências e 

formação continuada dos envolvidos. Tais dinâmicas potencializaram o grupo e 

fomentaram o ato de conhecer outras experiências para além do seu espaço local. 

Estas ações culminaram, ao final do curso, com a realização do Seminário 

interdisciplinar em educação para diversidade e cidadania, que reuniu toda a equipe 

pedagógica dos respectivos polos, isto é o/a tutor/a distância, o/a coordenador/a do 

polo e o/a pedagogo/a. 

 Ainda sobre este curso, em cada espaço tivemos uma média de 5 grupos de 

apresentação de trabalhos, que foi fruto da elaboração de um projeto de intervenção 

por parte dos alunos na realidade local onde atuam como profissionais, com 

apresentação em formato de banner e com uma banca avaliadora. Tal experiência 
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proporcionou aos cursistas o encontro, para muito, pela primeira vez de elaborar um 

trabalho científico, dentro das normas ABNT, buscando pensar suas realidades locais, 

onde os desafios no que se refere a diversidade estão colocados. Ao organizarmos o 

curso, fomos tentando criar lógicas para que cada cursista pudesse agir, refletir, 

planejar e agir outra vez, assim toda as atividades propostas estavam diretamente 

ligadas a realidade dos alunos e suas experiências, buscando valorizar o 

conhecimento prévio do aluno e ajudando-o via processo de formação, ampliar tal 

conhecimento, pois não basta valorizar o conhecimento existente, é preciso avançar. 

Objetivamos com este evento, estabelecer e fortalecer o diálogo entre a Universidades 

e os sistemas públicos municipais envolvidos (Secretarias de educação, assistência e 

saúde) por meio da publicização dos planos de trabalhos produzidos no curso. Esta 

dinâmica valorizou a produção dos alunos bem como potencializou os polos como 

espaços de formação continuada local. 

 No que concerne ao desenvolvimento do curso propriamente dito, o nosso 

maior desafio foi trabalhar com alunos público-alvo também da demanda social, 

devido muitas vezes a falta de conhecimento de ferramentas básicas do curso 

(computador, internet e plataforma), por outro lado, pudemos exercitar nossa tarefa 

ética de tornar acessível a todos os alunos o curso, para tantos fomos via tutor 

presencial criando as devidas condições para que todos pudessem realizar o curso. 

Esta dinâmica criou nos sujeitos envolvidos uma outra forma de olhar pensar a 

demanda social. Como fatores positivos os tutores comprometidos na realização do 

seu fazer, potencializando e incentivando os alunos, fornecendo um suporte a cada 

aluno, o espaço físico dos polos com laboratórios com acesso à internet, as atividades 

propostas pelos professores de cada módulo de forma coerente e em atendimento ao 

que era proposto em cada módulo. E como fatores negativos a dificuldade de entregar 

as tarefas nos prazos estabelecidos, em que ainda há uma cultura forte de deixar para 

última hora, a dificuldade de cursistas quanto o acesso à internet (municípios do 

interior do Estado). 
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 A “Formação de educadores: a construção de um mundo sem violência” se deu 

a partir da coordenação da Profa. Ms. R. P, que deu-se início em 2014 e ficou ativo 

até 2017 segundo relatórios. O registro no SIEX com nº400822/401608, tinha como 

objetivo de contribuir a formação dos alunos do CEFD/UFES com reflexões críticas 

sobre a realidade concreta da educação e contribuir com a formação de educadores 

da classe popular, analisando a possibilidade de problematização e enfrentamento da 

violência. Organizar núcleos de aprendizagem e reflexões crítica sobre a violência 

junto aos educadores da ONG LBV e criar estratégia de ação em parceria esses 

educadores para que possibilitem a problematização e enfrentamento da violência. 

 O curso de formação em dança tem como título: “A criação como elaboração 

das experiências conflituosas”. As temáticas trabalhadas foram: o rap como forma 

poética; sinais e sintomas da violência; técnica e sensibilidade na construção 

coreográfica; o processo criativo e arte; elaboração de experiências conflituosas e a 

construção de espetáculos e a dimensão corporal na dança. Temos problematizado a 

violência como um fenômeno social, multicausal e multifacetado. O projeto atendeu 

aos seguintes objetivos: contribuiu na formação dos monitores do projeto de extensão 

possibilitando a estes o ensino-aprendizagem das danças 9forró, hip hop e 

contemporâneo) com crianças de periferia, contribuiu com o enfrentamento da 

violência e fortalecimento de valores democráticos e promoção de direitos humanos 

junto a 150 crianças e educadores da OBG LBV localizada em Vitória- ES. As 

atividades desenvolvidas foram: realização de oficinas de cultura popular para 150 

alunos de 7 a 12 anos da ONG LBV.  

 Mas como o trabalho com a cultura popular pôde contribuir com essa 

perspectiva defendida? As atividades envolvendo o forró, o hip hop, e a dança 

contemporânea em que são estudadas o contexto de criação destas danças, trazendo 

a figura de Luiz Gonzaga e a luta pelo Nordeste, a análise do Rapper do Marcelo D2 

“Qual é? ”, problematizando o artista diante dos processos de violência individual e 

coletivo, a criação de rappers pelas crianças, o passeio pelo bairro vendo contradições 

entre os espaços que tem acesso à cultura e os que não possuem essa possibilidade. 
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A narrativa de cada criança compondo um vídeo coletivo sobre o bairro em que vivem 

nos aproxima das discussões de Bosi (1992) um dos maiores estudiosos da cultura 

popular, para o autor a universidade precisa promover um encontro “amoroso”, pois 

um projeto democrático não deixará de ser pluralista e o mais abrangente possível. 

 Estar nesse espaço com estas crianças e educadores das ONG LBV tem nos 

ajudado a problematizar e enfrentar a violência buscando oportunidade da expressão 

das necessidades e reivindicações daqueles sujeitos. Temos também como afirma 

Hanna Arende (1994) buscando vivenciar a sadia busca do dissenso e da diferença 

pela criação de espaços coletivos de discussão. Este trabalho tem nos possibilitado 

estreitar a relação entre ensino, pesquisa e extensão, pois os alunos que participam 

do projeto têm experenciado a relação com o ensino-aprendizagem na dança junto as 

crianças e também participado nos momentos de formação junto aos educadores. Nas 

avaliações e planejamentos temos percebido o aprendizado tanto para a equipe. 

 O impacto e abrangência social nas pesquisas de diagnóstico da violência que 

realizamos com frequência temos percebido a redução de problemas relacionados as 

diversas violências deste a agressão as crianças, mulheres estão mais conscientes 

de leis que a defendem e estão se posicionando dando basta a violências que viviam 

a muito tempo, temos conseguido reduzir o índice de desemprego através do 

encaminhamento para o mercado de trabalho, muitos problemas jurídicos acumulados 

na justiça por falta de assessoria jurídica foram solucionados. A Interdisciplinaridade 

que o projeto possui atividades de enfrentamento da realidade com esse objetivo 

temos parceria com professores da Letras (J. L.), ciências sociais (M. B.), direito (B. 

V.). Em 07 de julho de 2016 realizaram o seminário enfrentamento às violências: 

soluções jurídicas inclusivas e culturais. O evento será uma parceria entre esses 

professores com seus laboratórios de pesquisa e o projeto de extensão Fordan. 

Publicidade – nossa maior publicidade tem sido nossas publicações; postagens no 

facebook do Fordan –CEFD; https://www.facebook.com/fordancefd.ufes. Temos um 

canal de vídeo: 

https://www.youtube.com/channel/UCEnWEQYC0FPiiIcaLjljY1Q/videos. Criamos um 

https://www.facebook.com/fordancefd.ufes
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vídeo institucional com objetivo de divulgar nossas atividades para nossos parceiros: 

https://www.youtube.com/watch?v=67J2UL5cj70 

 Como fatores positivos apresentamos a troca efetiva entre cursistas e 

professores; entre cursista e cursistas e entre professores e professores. Nós 

professores temos repensado nossas discussões a partir das experiências do curso, 

os educadores liam os textos, levavam muitas contribuições das suas áreas de estudo 

e das atividades que realizam com as crianças. Foram momentos de troca de saberes 

pois elas aprendiam muito conosco e nós aprendíamos muito com elas. As parcerias 

que temos com CRAS, CREAS, faculdades particulares e parceiros da UFES que nos 

ajudam a resolver problemas graves de violência familiar e doméstica. A equipe 

cresceu muito com o contato com as crianças e educadores, estar na comunidade nos 

ajuda muito a pensar o trabalho com essas crianças e construir metodologias de 

ensino da dança centrada na realidade educacional do contemporâneo. Com isso 

repensamos até mesmo as atividades das disciplinas que ministramos. 

 Como fatores negativos, a limitação tem se dado em fatores como tempo, isto 

tem sido repensado a partir de uso das redes sociais. Alguns debates têm sido feitos 

nestes espaços; temos também socializado fotos com vivencias e resumos dos textos 

no grupo criado dentro do Facebook e nossa limitação diante de algumas questões 

do cotidiano dos educadores da ONG, apresentadas durante os debates e como a 

atividade acontece fora da UFES, em São Pedro, os alunos voluntários precisam 

pagar passagem, ou seja, pagam para ser voluntários. A demanda grande de 

atividades que realizamos para o acolhimento das famílias. Contamos apenas com 

um bolsista e muitos voluntários o que de certa forma.  

 Em 2014 teve início o curso “Propostas curriculares para a educação integral” 

com registro SIEX nº 100126, com a coordenação do prof. A. M. e trouxe como objetivo 

de formar 340 educadores ligados aos projetos sociais, em nível de aperfeiçoamento 

em para a Educação Integral no Espírito Santo, além de oferecer aos professores, 

agentes culturais, educadores sociais e demais profissionais da Educação, ligados 

https://www.youtube.com/watch?v=67J2UL5cj70
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aos projetos de Educação Integral no Espírito Santo, condições de observar e 

introduzir nas suas reflexões novas concepções acerca da ampliação da jornada 

escolar e as implicações desta ampliação no âmbito das políticas públicas. Oferecer 

aos participantes acessos aos dados e discussões acerca da educação integral no 

Brasil, oferecer aos participantes um quadro da situação da Educação Integral no 

Espírito Santo, oferecer aos participantes mecanismos de domínio dos conceitos e 

ressignificação do currículo escolar em função da educação integral. Preparar o grupo 

para observação, registro e intervenção sobre as experiências escolares em 

Educação Integral. Preparar o grupo para produção em texto ou vídeo os resultados 

das observações, registro e intervenções. 

 E ao final o curso recebeu a frequência de 333 educadores sociais. Juntamente 

com outros dois cursos que foram realizados concomitantemente e na mesma 

estrutura, finalizou as atividades didáticas com 105 textos de projetos de intervenção 

envolvendo 440 pessoas diretamente. Tais projetos impulsionam a vida profissional 

desses educadores sociais que desenvolvem atividades curriculares e 

extracurriculares em escolas que estão inseridas no Programa Mais Educação do 

Governo Federal. As aulas em plataformas virtuais foram planejadas por professores 

especialistas e demais profissionais com experiências nessa modalidade de ensino. 

O retorno e contribuições dos cursistas forma bastante significativas e foi possível 

perceber como o curso foi importante para cada um e em suas escolas. Os relatos de 

experiências e os projetos apresentados no II Seminário de educação integral em 

dezembro de 2014 foram exemplos significativos sobre o sentimento de valorização 

do sujeito no trabalho a partir da técnica de exposição e visibilidade do produto de 

cada um no dia-dia, por meio virtual, e nos encontros presenciais nos polos e nos 

eventos. Foram mais de uma centena de projetos/textos que abordam todas as 

disciplinas que fazem parte do currículo escolar, isoladas em grupos articulados.  

 Ao final, no mês de junho de 2015, foi realizado o I Colóquio Luso Brasileiro de 

Educação Integral e Espaço Público, que teve como convidada a Profa. Dra. Paula 

Cristina Moreira Pereira, da Universidade do Porto-Portugal, que fez conferencia, 
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mesa redonda e orientação de estudos sobre educação e espaço público. Esse tema 

é importante para um dos eixos da Educação Integral no Brasil, que tem por método 

a ocupação dos espaços culturais das cidades como forma de contribuir com o Estado 

brasileiro a atingir a meta número 6 do plano nacional de educação. Os projetos/textos 

estão em processo de formatação e seleção para publicação de coletânea em forma 

de livro impresso que já se encontra editoração final na gráfica contratada. 

Acompanharão tais produções os textos de professores e demais colaboradores do 

curso. Bolsas cedidas pelo FNDER para coordenação, professores formados, 

professores especialistas, supervisores e tutores. Recurso de R$102.000,00 por meio 

do COMFOR, para financiamento de custeio e capital, administrado pela FEST. O total 

gasto pelo curso foi R$92.002,64. Com rendimento da aplicação, o total disponível foi 

de R$104.313,18. Saldo devolvido pela FEST À UFES foi de R$12.3590,29. 

 Como fatores positivos a grande participação do público alvo, empenho 

extraordinário do pessoal profissional envolvido, a qualidade dos trabalhos 

apresentados ao final do curso; a estrutura e infraestrutura disponíveis, a 

disponibilidade de recursos para garantir a qualidade das pessoas convidas, de 

importante presença nacional e internacional, para os seminários presenciais.  Como 

fatores negativos o pouco envolvimento de órgãos públicos de educação no que se 

refere ao tratamento diferenciado que deveria ser dado aos cursistas, quando da 

necessidade de frequência presencial mais efetiva nos encontros produzidos pela 

coordenação do curso. 

 O prof. Dr. E. C., promoveu um curso vinculado ao projeto “Água Viva SIEX-

401024”, com o nome de “Apneia”, no período de 2015, foi cadastrado no SIEX com 

o nº 100294, e contou com a participação de 58 pessoas. Teve como objetivo reduzir 

o estresse psicológico dos praticantes de atividades desportivas aquáticas. Ao final 

concluiu que o curso teve o prof. E. C. como coordenador e docente e foi realizado no 

período de 3 de outubro a 30 de novembro de 2015 com 45 horas. Recebeu 

assessoria de R. B., recordista mundial de apneia estática. O curso atendeu 

praticantes de atividades aquáticas de quatro seguimentos: acadêmicos, técnicos 
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administrativos, docentes e comunidade externa. O curso foi desenvolvido em três 

módulos: à distância pela plataforma Moodle no sítio da UFES, o segundo em aulas 

presenciais no CEFD UFES e o terceiro módulo foi desenvolvido no parque aquático 

do CEFD. Houve um total de 58 inscrições no curso de apneia, sendo que: 31 

participantes da comunidade externa; 20 foram alunos – CEFD/UFES; 4 foram 

docentes/UFES; 2 técnicos administrativos – CEFD/UFES; 1 – Assessor.  

 Além disso, o prof. Dr. E. C., desenvolveu também em 2015 uma atividade de 

extensão a distância através do “Espaço de prática e discussão em saúde – 

finalização” com registro SIEX 401141, que tinha como objetivo introduzir e 

desenvolver interação ensino-serviço entre acadêmicos do curso de terapia 

ocupacional da UFTM, acadêmicos de outros cursos da saúde e profissionais da RAS 

de Uberaba/MG a partir da estruturação de um ambiente virtual para discussão de 

condução dos atendimentos em diferentes locais de realização dos Estágios 

profissionalizantes e atividades extensionistas, com apoio da UFES. E ao final conclui 

que houve a construção de espaços de aprendizagem à distância produzindo a 

integração de ensino-serviço, atendendo cerca de 10 pessoas. 

 Em 2017, aconteceu um curso promovido pela profa. Dra. F. P. que se chamava 

“Experiências formativas em ginástica: Uma aproximação com o Crossfit” com registro 

SIEX nº 100391, que atendeu cerca de 80 alunos. Teve como objetivo de oferecer 

uma iniciação aos fundamentos da ginástica e aos fundamentos da modalidade 

(crossfit) e à prática de wods, na forma de treinamento e de competição, e também 

oferecer uma experiência de organização e arbitragem na realização de jogos 

ginásticos e promover a aproximação e a troca de conhecimentos entre diferentes 

agentes, a saber, acadêmicos dos cursos de licenciatura e bacharelado em educação 

física, profissionais qualificados para atuar com o crossfit (coachs) e crossfiters. 

 Ao final do curso “Experiências formativas em ginástica: uma aproximação com 

o Crossfit” veio a atender uma dupla demanda: A) a oferta de atividades 

complementares para formação inicial em educação física, de forma gratuita e com 
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chancela da Universidade e b) a apresentação inicial de uma das práticas atuais e 

mais bem-sucedidas em ginástica e condicionamento- o Crossfit. A demanda e boa 

aceitação da proposta pelo público-alvo pode ser indiciada pela pronta resposta dos 

acadêmicos do curso de licenciatura e bacharelado em educação física ao edital 

aberto para inscrições no curso e enviado a todos os alunos matriculados no semestre 

2017.1 por meio das coordenações dos colegiados de curso, conforme solicitação 

expressa no memorando 02/2017, datado de 21 de março de 2017. Observou-se que, 

mesmo com apenas uma chamada de divulgação, inscreveram-se para concorrer a 

uma das 40 vagas oferecidas 151 alunos interessados. Essa procura fez com que a 

coordenação do curso de extensão, juntamente com os coaches convidados para 

ministrar o curso, avaliassem a possibilidade de aumentar o número de vagas, visando 

atender o maior número de interessados possível. Acordou-se pela ampliação da 

oferta de vagas, passando o curso a receber 80 alunos. Com o intuito de divulgar o 

crossfit, de retribuir o interesse manifesto pelos alunos que se candidataram às vagas 

e considerando que o auditório comportaria esse elevado número de interessado, 

decidiu-se também por transformar a aula inaugural do curso em uma aula aberta a 

todos aqueles que atenderam à chamada para inscrição no curso, conforme notícia 

do resultado do edital de inscrição aberto para o curso. 

 O curso foi composto de diferentes experiencias formativas entre elas: aula 

inaugural no auditório do CEFD para apresentação da metodologia crossfit, 

aprendizado e vivência dos movimentos básicos do crossfit no box crossfit capixaba; 

atividades virtuais em ambiente virtual de aprendizagem configurado para esse fim 

(sala virtual no facebook), atividades de campo com visita ao Box em horários de aula; 

experimentação de WODs; simulação de competição e arbitragem; informações; 

mediação e compartilhamento de assuntos afins por meio da lista de discussão em 

grupo fechado (lista de WhatsApp) e, como atividade acrescida, a participação dos 

alunos interessados na realização dos Jogos Ginásticos: III Capixaba Games como 

integrantes da equipe de staff, atuando na organização da arena e materiais, no apoio 

à realização de WODs e na simulação de arbitragem. O curso teve uma participação 



53 

 

média de cerca de 60 alunos, dos quais 57 cumpriram a carga horária mínima e estão 

aptos a receber os certificados. 

 Na avaliação coletiva do curso, feita de modo qualitativo, presencial e verbal, 

foi ressaltada pelos participantes a importância da iniciativa já que ela agrega 

conhecimentos à formação em Educação Física. Muitos participantes destacaram o 

fato de ter sido um curso gratuito com a chancela da universidade. Com relação à 

proposta de dia e horário do curso, o grupo ficou dividido: a maior parte achou salutar 

e adequado o curso ser sábado à tarde, pois permitiu que alunos trabalhadores 

participassem; já a outra parte preferia que fosse durante a semana. Do mesmo modo, 

a carga horária atribuída ao curso também dividiu opiniões: a maior parte do grupo 

considerou que a proposta atendeu à iniciação ao tema, ao passo que a parte mais 

ávida e empolgada com a prática do crossfit gostaria de um “curso” com mais horas e 

conhecimentos mais aprofundados sobre a sistemática de treinos. No debate, 

apareceram várias sugestões de re-oferta do curso na modalidade crossfit e, também, 

sugerindo outras possibilidades temáticas.  

 Com relação ao conteúdo abordado, percebeu-se que quase a totalidade dos 

alunos que se identificaram com a temática, concluíram o curso. Havia uma 

expectativa por parte de alguns alunos (embora essa não fosse a proposta do curso) 

de que houvesse mais “treinos”. Todos ressaltaram que a prática de wod foi a parte 

mais “divertida” do curso, assim como a possiblidade de participar na organização e 

apoio dos jogos ginásticos: III capixaba games foi de grande valia para compreender 

o crossfit como modalidade competitiva. Valorizou-se o registro de imagens (fotos e 

vídeos) que permitiram aos alunos ver-se em situação de aula. Avaliou-se como 

interessante tanto nas atividades de campo de vista ao box assim como as atividades 

virtuais. Houve a receptividade (embora muitos não pudessem participar em virtude 

do horário da atividade ser em uma 5ª feira à tarde) na incorporação da breve 

participação de interessados no projeto da Escola Viva “viver bem, que mal tem?”, 

dirigido a alunos do ensino médio, no qual um grupo de cursistas participou da 
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organização e realização de vivencia. Em síntese, o curso foi avaliado como bem-

sucedido, havendo demanda para novas ofertas e novas tematizações. 

 Do ponto de vista dos professores que envolvidos na coordenação, a realização 

do curso foi muito bem-sucedido e configura-se a possibilidade de nova realização, 

articulando formação (cursos), intervenção (projeto) e realização de eventos, portanto 

se configurando como um novo projeto de extensão. Esclarece-se que, na proposta 

inicial de curso apresentada à PROEX, os professores do CEFD P. S., e M. O. – que 

também são responsáveis pela tematização da ginástica em disciplinas oferecidas aos 

cursos de formação inicial em educação física -, compunham a coordenação do 

projeto de curso, entretanto, outras demandas profissionais junto ao CEFD 

acarretaram no afastamento consensoado de ambos da coordenação e realização do 

curso experiências formativas em ginástica: uma aproximação com o crossfit. Como 

ponto positivo o Curso com temática atual e bem planejado na sua articulação interna, 

a parceria com o Box Crossfit capixaba que além dos conhecimentos compartilhados 

pelos excelentes coaches, abriu suas portas para que os alunos do CEFD/UFES 

experimentassem o Crossfit em ambiente de treino adequado e a dedicação dos 

alunos e envolvimento da turma em um ambiente prazeroso de aprendizagem. E como 

aspectos negativos foi levantado pelos alunos o pouco tempo de divulgação e 

inscrição para o curso, e balancear de modo mais equitativo as intervenções 

explicativas com experimentação prática e na finalização do curso, pouca agilidade 

nos trâmites de secretaria (sistematização das avaliações, edição de fotos, elaboração 

de listas, conferencia de pauta, elaboração de relatórios). 

7.1.2 EVENTOS 

 O “I SEMINÁRIO do laboratório de Fisiologia do Exercício” aconteceu no 

período de 31 de julho de 2008 ao dia 1 de agosto de 2008, registro SIEX nº 56123 e 

foi coordenado pela Profa. Dra. L. C., e tinham como objetivo discutir as abordagens 

de avaliação e prescrição do exercício aplicadas no LAFEX além de novas propostas 

de intervenção. Ao final do Seminário se concluiu que o desenvolvimento deste evento 
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revelou a necessidade de se continuar investindo em atividades cientificas nesta área 

de estudo e solicitou a renovação deste evento para o ano de 2009. 

 No período de 09 a 11 de dezembro de 2008 tivemos a promoção do “II 

Seminário de Biologia do Exercício e da Nutrição” pelo Prof. A. M. com registro no 

SIEX com o nº 56191 para 48 pessoas, com o objetivo de fomentar a discussão do 

exercício e da nutrição em específicos aspectos biológicos. Ao final do seminário se 

concluiu que ofereceu fomento ao desenvolvimento científico de graduandos e 

graduados interessados no entendimento de estudo/pesquisa das dimensões 

biológicas do exercício e da nutrição e que o II Seminário de Biologia do exercício e 

da nutrição foi de grande relevância para os participantes e organizadores, onde 

puderam estabelecer discussões sobre aspectos científicos (moleculares, celulares e 

fisiológicos) do exercício e do metabolismo intermediário, contribuindo assim para a 

aquisição de novos conhecimentos e a formação continua na área especificada. Os 

acadêmicos, além das discussões desenvolvidas nas palestras também puderam 

participar com apresentações de pôsteres. 

Ocorreu no período de 22 a 25 de junho de 2010 o “X CONESEF – 

Megaeventos esportivos do Brasil: Implicações para a prática pedagógica em 

Educação Física” com registro no SIEX nº 64369, sendo coordenado pelo Prof. A. M., 

recebendo um público de 918 pessoas. Tinham como objetivo de analisar o impacto 

dos megaeventos esportivos sobre as dimensões políticas, econômicas, sociais, 

pedagógicas, discutir as implicações dos megaeventos esportivos que serão 

realizados no Brasil sobre os processos de formação e sobre as práticas pedagógicas 

em Educação Física nos contextos escolar e não-escolar, ampliar o diálogo entre a 

universidade e os professores de educação física do Espírito Santo, valorizando os 

saberes e fazeres produzidos por estes no cotidiano das suas práticas pedagógicas e 

congregar pesquisadores, professores e acadêmicos em educação física, por meio de 

troca de experiências nos âmbitos acadêmico, político, social e cultural. Ao final do 

Congresso se observou que o Congresso Espírito-Santense é um dos principais 

fóruns de formação docente e de socialização de saberes e fazeres pedagógicos em 
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Educação Física do Estado. Este evento constitui-se como um canal permanente de 

diálogo entre a universidade e os professores, aproximando a produção acadêmico-

cientifica das necessidades encontradas no cotidiano das práticas pedagógicas em 

Educação física nos diferentes contextos de intervenção profissional. Ao conceber os 

professores como protagonistas do evento, o congresso valorizou os conhecimentos 

produzidos por eles e a troca de experiências entre os pares.  

 Em 2010, o X congresso Espírito-santense de Educação Física trouxe à tona o 

tema “Mega eventos esportivos no Brasil: implicações para a prática pedagógica em 

Educação Física”, com o intuito de discutir o impacto dos grandes eventos esportivos 

que serão realizados no Brasil sobre os processos de formação e de atuação docente. 

Nesta edição, o congresso reuniu 918 participantes (852 inscritos e 66 voluntários e 

palestrantes), oriundos das redes municipais e estadual de ensino do Espírito Santo, 

das secretarias municipais e estadual de esporte do estado, das instituições de ensino 

superior e de diversas universidades brasileiras e do exterior. O quantitativo de 

participantes e de instituições envolvidas denota a abrangência do congresso, que, 

embora tenha no título uma delimitação estadual, na pratica possui uma dimensão 

nacional. O X congresso espírito-santense foi veiculado pelos principais canais de 

comunicação da comunidade acadêmica da educação física brasileira, como o Centro 

Esportivo Virtual (CEV) e o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE), além 

das agências locais como os boletins informativos da fundação Ceciliano Abel de 

Almeida e das FAPES. O congresso congregou professores e pesquisadores de 

diversas áreas do conhecimento (política, economia, sociologia, geografia, educação 

física) que, por meio de um enfoque interdisciplinar, focalizaram o tema central do 

evento. Em relação aos avanços teóricos obtidos, o congresso cientifico do evento 

contabilizou a apresentação de 145 trabalhos, divididos nas seguintes categorias: 

comunicação oral – 85; pôster -52; relatos de experiência -8. Os trabalhos foram 

sistematizados nos anais do congresso (ISSN:2175-0971). 

 Como pontos positivos tiveram o apoio das agências de fomentos (CAPES E 

FAPES) e das instituições envolvidas (CBCE, CEV, UFES, FCAA), que deram 
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sustentabilidade para concretização do congresso; interlocução com as redes de 

ensino, com as secretarias de esporte e com as instituições de ensino superior do 

estado, que garantiram um número expressivo de participantes; representatividade 

dos palestrantes convidados e de suas instituições de origem, que conferiram 

credibilidade e um elevado nível acadêmico ao evento. E como pontos negativos a 

estrutura precária do CEFD/UFES para receber um evento deste porte; taxas 

cobradas pelo teatro da UFES e pelo cine metrópolis para realização de um evento 

da universidade; pouco empenho dos funcionários do setor de limpeza durante a 

execução do congresso. 

 Em 2012 teve o XII Conesef/IV Congresso sudeste do CBCE com o objetivo de 

possibilitar a tematização das distintas perspectivas da área de Educação Física, 

indicando a relação destas com as necessidades e configurações dos campos 

profissionais e científico, oferecendo um panorama histórico que dê abertura à 

reflexão crítica visando enfrentar os velhos e novos desafios que se encontram 

consubstanciados em nossa área. Propiciar a formação continuada de professores de 

educação física da rede pública e particular dos Estados do ES, RJ e MG. Propiciar a 

formação continuada de profissionais de educação física que atuam no campo do 

treinamento esportivo, saúde e lazer dos Estados ES, SP, RJ E MG. Estimular a 

participação dos estudantes de educação física visando o incentivo das trocas das 

produções científicas na formação inicial. Atendeu cerca de 200 pessoas. 

 Durante todo o ano de 2016, a profa. Dra. R. B. decidiu em criar uma ação 

chamada “Jornada de Seminários: “Gênero e diversidade na escola: questões 

curriculares e práticas docentes” com registro no SIEX nº 401446 que tinha como 

objetivo principal de criar um espaço/tempo de formação continuada de 

professores/as que realizaram do curso “gênero e diversidade na escola” nas ofertas 

2011-2012 e 2013-2014, bem como acompanhar e discutir sobre as ações que vem 

sendo realizadas ou não pelos/as professores/as que participaram do referido curso. 

Subsidiar a produção de dados a pesquisa “os movimentos dos/as professores/as em 

face às políticas pública de gênero para a educação básica no ES”. 
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 Ao final a “Jornada de seminários “gênero e diversidade: os movimentos dos/as 

professores/as na escola” foi uma ação destinada a formação continuada de 

professores/as, em especial os/as que realizaram o curso “gênero e diversidade na 

escola” ofertado na modalidade presencial e à distância pela PROEX em 20011-2012 

e pelo Departamento de ginástica do CEFD/UFES em 2013-2014. Essa ação 

destinou-se também a subsidiar a pesquisa de douramento da Professora Erineusa 

Maria da Silva que investiga “Os movimentos do/as professores/as da educação 

básica em face às políticas públicas de gênero no Espírito Santo”. Esta última, uma 

pesquisa vinculada ao Programa de pós-graduação em educação da UFES que vem 

sendo apoiada pelo núcleo de estudos e pesquisas em política educacional (NEPE) 

do centro de educação. 

 Tivemos o equivalente a 179 atendimentos na realização da parte inicial do 

seminário, que era destinada a todos/as os/as professores/as e 57 atendimentos na 

segunda parte destinada apenas aos professores/as que participaram do GDE. 

Tivemos ainda a participação de 11 pessoas no grupo de apoio. O seminário foi 

avaliado, por unanimidade, como fundamental para a formação continuada dos/as 

professores/as tendo em vista que formações com o tema “Gênero e diversidade” são 

escassas tanta na formação inicial como na continuidade. Para algumas pessoas 

essas ações funcionam para preencher uma lacuna da formação inicial. Nesse 

sentido, os/as professores/as solicitaram, ao final de cada evento, o prosseguimento 

dos seminários, inclusive com aumento na carga horária do mesmo. Esta solicitação 

nos indica que a realização do seminário foi muito bem aceita entre os professores/as. 

Como aspecto negativo, podemos indicar a falta de financiamento para a realização 

dos seminários, já que o custo dos mesmos foi arcado totalmente pelos organizadores 

e apoiadores. 

 Contamos com o apoio dos/as pesquisadores/as vinculados ao PPGE/UFES e 

NEPE/UFES, bem como dos/as coordenadores de polo dos municípios. Percebemos 

que esse seminário se constituiu em um dos poucos momentos de formação 



59 

 

continuada para professores/as sobre o tema gênero e diversidade. Por isso, esse 

espaço-tempo foi considerado como muito importante pelos/as participantes. Além 

disso, o seminário produziu um espaço de autoformarão importante para os 

apoiadores/as do evento que são estudantes do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da UFES. Com base nessas considerações é possível inferir que os 

objetivos propostos pra execução do projeto foram plenamente alcançados, tendo 

inclusive superado nossas expectativas e objetivos iniciais. 

 O “V Simpósio da cultura corporal e povos indígenas” com registro no SIEX nº 

200208, aconteceu em 2013 coordenado pelo Prof. J.A., com o objetivo de 

intercâmbio acadêmico e cultural, objetiva-se reunir e socializar experiências de todo 

o país a fim de contribuir com as políticas públicas para o esporte e o lazer, 

reconhecendo a diversidade étnica e cultural indígena, com vistas à promoção da 

saúde e da educação intercultural. Articulando diversos grupos de pesquisa do país, 

visa promover e divulgar a produção do conhecimento sobre a cultura corporal 

indígena em diálogo com a produção nacional, integrar instituições formadoras. 

 Todas as atividades programadas ocorreram no CEFD. Todos os 

procedimentos logísticos necessários foram utilizados, contando com a participação 

de voluntários para serviços de atendimento aos participantes. A programação 

recebeu 28 trabalhos de comunicação oral e cinco trabalhos para ser apresentados 

em formato pôster. Essa participação evidencia a distribuição de pesquisas e estudos 

em Programas de Pós-Graduação, nos Estados de SP, AC, AM, ES, RJ, MA, PA, RN, 

PR, GO, DF, MT E MS. Os debates e as apresentações apresentadas na programação 

cientifica estão sendo disponibilizadas por meio de sistemas web e da publicação de 

um livro com capítulos acerca das temáticas das mesas redondas. Local de 

hospedagem: https:cbce.tempsite.ws/congressos/index.php/5snccpi/1siefect. As 

discussões alcançaram os objetivos propostos os quais podem destacar: debates que 

procuraram construir constructos no sentido de promover e divulgar a produção do 

conhecimento sobre a cultura corporal em diálogo com a produção nacional; Diálogos 

no sentido de integras instituições formadoras e elaborar referencias que contribuam 
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para a inclusão dos povos indígenas e tradicionais tanto nas políticas públicas de 

esporte lazer, quanto nas demandas destas práticas para a saúde e para a educação 

intercultural; Reuniões propondo cooperação acadêmica entre os programas de pós 

graduação em educação física das três IES, Públicas Federais e Estadual, na 

perspectiva dos movimentos sociais e da diversidade. As reuniões realizadas no 

decurso de cada etapa proporcionaram condições de identificar diversos eixos de 

demandas a serem compartilhadas pelos Grupos de Estudos e professores 

pesquisadores.  

 A participação de professores da Rede Pública Estadual, proporcionou o 

diferencial do V Simpósio e 1 Seminário, pois 42 professores multiplicadores, 

distribuídos em nove regiões do ES, alcançando cerca de 2000 professores 

receberam orientações das propostas debatidas para o processo de alfabetização em 

comunidades tradicionais. O debate em torno do eixo Lazer em comunidades 

tradicionais, abriu consequências imediatas com a participação dos educadores 

indígenas do Município de Aracruz. Gal participação levou os educadores a 

reivindicarem o PELC – Programa de Esporte e Lazer na comunidade Indígena do 

Ministério do Esporte. Os debates também proporcionaram os pesquisadores 

reivindicarem para 2014 o Encontro Internacional de Esportes Tradicionais em sua 

próxima etapa. O Encontro Internacional de Esportes Tradicionais trata-se de 

discussão centralizada nos esportes dos povos tradicionais da América do Sul e 

Central. 

 No ano de 2014 houve o curso “Escola e cidade para uma educação integral e 

integradora” coordenado pelo prof. A. M., com nº SIEX 100125, e trazia como objetivo 

formar 340 educadores ligados aos projetos sociais, em nível de aperfeiçoamento em 

para a Educação Integral no Espírito Santo. Além de oferecer aos professores, 

agentes culturais, educadores sociais e demais profissionais da Educação condições 

de observar e introduzir nas suas reflexões novas concepções acerca da ampliação 

da jornada escolar e as implicações desta ampliação no âmbito no e das políticas 

públicas em educação no Brasil e Estado do Espírito Santo. Oferecer aos participantes 
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acessos aos dados e discussões acerca da educação integral no Brasil, oferecer aos 

participantes um quadro da situação da Educação Integral no Espírito Santo, oferecer 

aos participantes mecanismos de domínio dos conceitos de cidades educadoras, 

preparar o grupo para observação, registro e intervenção sobre a interação dos 

projetos de educação integral com as estruturas e setores administrativos e culturais 

das cidades e preparar o grupo para produção em texto ou vídeo os resultados das 

observações, registro e intervenções.  

 Ao final do curso concluiu que recebeu a frequência de 152 educadores sociais. 

A redução do número de cursistas, em relação ao planejamento inicialmente, se deveu 

pelo fato de que havia três cursos sobre o tema educação integral, com os mesmos 

parceiros e fonte de financiamento. Dessa forma, houve maior procura do tema: 

Docência e foi possível fazer migração de vagas sem prejuízo para a população alvo 

do Programa Mais Educação. Juntamente com os outros dois cursos que forma 

realizados concomitantemente e na mesma estrutura, finalizou as atividades didáticas 

com 105 textos de projetos de intervenção envolvendo 440 pessoas diretamente.  

 Tais projetos impulsionam a vida profissional desses educadores sociais que 

desenvolvem atividades curriculares e extracurriculares em escolas que estão 

inseridas no Programa mais Educação do Governo Federal. As aulas em plataformas 

virtuais foram planejadas por professores especialistas e demais profissionais com 

experiências nessa modalidade de ensino. O retorno e contribuições dos cursistas 

foram bastante significativas e foi possível perceber como o curso foi importante para 

cada um e em suas escolas. 

 Os relatos de experiências e os projetos apresentados no II Seminário de 

educação integral em dezembro de 2014 foram exemplos significativos sobre o 

sentimento de valorização do sujeito no trabalho a partir da técnica de exposição e 

visibilidade do produto de cada um no dia-dia, por meio virtual, e nos encontros 

presenciais nos polos e nos eventos. Foram mais de uma centena de projetos/textos 

que abordam todas as disciplinas que fazem parte do currículo escolar, isoladas em 
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grupos articulados. Ao final, no mês de junho de 2015, foi realizado o I Colóquio Luso 

Brasileiro de Educação Integral e Espaço Público, que teve como convidada a Profa. 

Dra. Paula Cristina Moreira Pereira, da Universidade do Porto-Portugal, que fez 

conferência, mesa redonda e orientação de estudos sobre educação e espaço público. 

 Esse tema é importante para um dos eixos da Educação Integral no Brasil, que 

tem por método a ocupação dos espaços culturais das cidades como forma de 

contribuir com o Estado brasileiro a atingir a meta número 6 do plano nacional de 

educação. Os projetos/textos estão em processo de formatação e seleção para 

publicação de coletânea em forma de livro impresso que já se encontra editoração 

final na gráfica contratada. Acompanharão tais produções os textos de professores e 

demais colaboradores do curso. Bolsas cedidas pelo FNDER para coordenação, 

professores formados, professores especialistas, supervisores e tutores. Recurso de 

R$102.000,00 por meio do COMFOR, para financiamento de custeio e capital, 

administrado pela FEST. O total gasto pelo curso foi R$100.077,28. Com rendimento 

da aplicação, o total disponível foi de R$104.986,33. Saldo devolvido pela FEST À 

UFES foi de R$4.909,05. Como fatores positivos a grande participação do público 

alvo; empenho extraordinário do pessoal profissional envolvido; a qualidade dos 

trabalhos apresentados ao final do curso; a estrutura e infraestrutura disponíveis; a 

disponibilidade de recursos para garantir a qualidade das pessoas convidas, de 

importante presença nacional e internacional, para os seminários presenciais. E como 

fatores negativos o pouco envolvimento de órgãos públicos de educação no que se 

refere ao tratamento diferenciado que deveria ser dado aos cursistas, quando da 

necessidade de frequência presencial mais efetiva nos encontros produzidos pela 

coordenação do curso.  

 Em 2016, o prof. Dr. E. C., realizou o evento “Encontro de nadadores de águas 

abertas” com registro no SIEX com nº 200778, e teve o objetivo de reduzir o estresse 

psicológico dos praticantes de atividades desportivas aquáticas, em especial o nado 

em águas abertas. Discutir sobre os desafios dessa modalidade de nado. 
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 Em decorrência do Curso de “Crossfit” realizado em 2017, coordenado pela 

profa. Dra. F. P, foi promovido também o evento de “Jogos Ginásticos: III Capixaba 

Games – evento esportivo-artístico-cultural” com registro SIEX nº 200695, e teve o 

objetivo de oferecer uma experiência de organização e arbitragem na realização de 

jogos ginásticos, tendo como parâmetros diretrizes do crossfit games e promover a 

aproximação e a troca de conhecimentos entre diferentes agentes, a saber, 

acadêmicos dos cursos de licenciatura e bacharelado em educação física, 

profissionais qualificados para atuar com o crossfit (coachs) e crossfiters. 

 Ao final observou que a atividade extensionista “Jogos Ginásticos: III Capixaba 

Games” potencializou as atividades de formação de mais de 50 alunos que estavam 

regularmente inscritos e frequentando o curso de extensão “experiencias formativas 

em ginástica: uma aproximação com o crossfit”. Além disso, contou com a participação 

de 79 alunos/atletas do Box Crossfit Capixaba, inscritos para competição em equipe 

(categorias Scale e amador, masculino e feminino) e individual (categoria RX, 

masculino e feminino), contou com a atuação de 12 árbitros e recebeu nas atividades 

desenvolvidas no CEFD, um público estimado de mais de 300 pessoas. O evento foi 

divulgado na mídia digital, por fotografia e vinheta, no Instagram e no facebook 

(páginas do CEFD e do Box Crossfit Capixaba) e por meio de outdoor.  

 No dia do evento, recebemos a equipe do programa “Em Movimento”, da Tv 

Gazeta, que realizou reportagem sobre “motivação e treinamento de força”, que foi ao 

ar no dia 27 de maio e pode ser revista no vídeo do segundo bloco do programa. A 

visibilidade dada intrinsecamente ao CEFD/UFES, fez com que recebêssemos alguns 

contatos de público externo buscando informações sobre a prática, assim como o 

contato da Escola Viva, para que apresentássemos essa modalidade gímnica no 

projeto “viver bem, que mal tem?”, desenvolvido na escola pelos professores R. O. 

(educação física) e T. A. (Biologia), em intervenção realizada no dia 9 de junho e cuja 

memória de atividade de formação foi publicada no Facebook do CEFD/UFES por 

meio do álbum compartilhado e de vídeo.  
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 No que tange aos acadêmicos em formação, participaram da organização do 

evento, com carga horária compatível à 20 horas, um total de 43 acadêmicos. Eles 

atuaram na organização da arena dos jogos, na preparação da tenda de 

concentração, na recepção e orientação dos materiais utilizados na realização dos 

WODs, assim como na simulação de arbitragem. Essas experiencias, segundo a 

opinião desses estudantes, contribuíram com sua formação pois permitiram 

acompanhar, de perto, diferentes etapas para a organização de um evento dessa 

natureza, assim como permitiu a observação participante na realização de WODs. 

Além disso, possibilitaram a compreensão amiúde das práticas de treino e de 

competições em crossfit. Ressalta-se que a participação dos acadêmicos como 

equipe de staff nos jogos ginásticos: III capixaba games foi fundamental para o 

sucesso do evento. Outro ponto de destaque é que alguns se interessaram tanto pelo 

assunto que iniciaram seus treinos como participantes. Nas fotos do evento, os 

acadêmicos em ação podem ser identificados por estarem de blusa branca, calça 

preta e crachá, não raro, com a prancheta (com a súmula de simulação de arbitragem) 

na mão. 

 Do ponto de vista dos professores que envolvidos na coordenação, a realização 

do evento foi muito bem-sucedida e configura-se a possibilidade de nova parceria para 

o ano de 2018. Como pontos positivos este evento foi bem planejado na sua logística 

e articulação interna e a equipe entrosada, afinada e disposta a realizar o evento e a 

dedicação incondicional de boa parte dos alunos voluntários. Como pontos negativos 

(porém superados) a falta de recursos para algumas despesas do evento que 

acabaram sendo cobertas pela coordenação. (por exemplo, os materiais usados na 

customização da arena, remuneração de assistência de limpeza no dia do evento e 

lanche para os alunos voluntários e interstício apertado entre o andamento do curso 

e a realização do evento, além do tempo chuvoso. 

 Também em 2017, ocorreu a “I mostra de atletismo aplicado” coordenado pelo 

prof. J. A., com registro SIEX nº 401749, atendendo cerca de 162 pessoas teve o 

objetivo de apresentar propostas na realização de um evento de atletismo e debater 
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e publicar temáticas do atletismo, além de apresentar propostas pedagógicas de 

ensino e aprendizagem do atletismo. Ao final do evento concluiu que a articulação 

entre teoria e prática na formação em educação física foi debatida pelos professores 

e pesquisadores convidados da área. Também discutimos as atuais diretrizes 

curriculares nacional para a formação docente em educação física apresentando 

estratégias para melhorar a articulação, entre a dimensão aplicada e teórica. É nesse 

sentido que vimos o impacto do conhecimento aplicado sendo colocado 

pedagogicamente em um evento de educação física. E como pontos positivos o local 

apropriado para realização do evento (pista de atletismo) e o material já existente. E 

como pontos negativos a pequena participação do corpo discente dos cursos de 

educação física – licenciatura e bacharelado. 

 Com o projeto “Livro didático na Educação Física” foi possível observar a que 

a produção do mesmo serviu como produto de um saber que surgiu da prática que 

tratam as vivencias dos professores e que pela união dos mesmos intensificou a for-

mação continuada.  Durante esse formação continuada foi possível associar que estas 

ações fazem parte da busca pela ampliação da oferta e melhoria da qualidade da 

educação básica, além de possibilitar a qualificação para o trabalho, sua reorientação 

profissional e a capacitação de gestores públicos associando fazendo sentido o pro-

posto nos cursos de formação inicial que teve como objetivo formar tutores para atu-

arem na licenciatura, além do Ensino à distância, possibilitando o auxílio na discussão 

e construção da identidade do tutor e descobrir o significado da identidade profissional 

de quem participou, e também na formação continuada para professores/gestores de 

educação física para a educação inclusiva que proporcionou o desenvolvimento do 

projeto de pesquisa, e devido a isso ficou impossível dar continuidade do curso, con-

cluindo que mais uma vez a extensão foi colocada como segundo plano. Através do 

curso de “Gênero e diversidade na escola (a distância)” foi possível analisar a sua 

importância para a formação inicial dos professores e professoras da educação básica 

do Estado do ES, pois atendeu a demanda de temáticas que na época era menos 

faladas do que nos dias atuais. Por ser a distância facilitou a chegada de informação 
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a locais mais distantes, além de gerar a produção de fascículos e a proporcionar pa-

lestrantes de outras universidades nos seminários regionais.  O projeto desenvolvido 

com a secretaria municipal de educação de Vitória teve um prejuízo devido ao atraso 

em se firmar essa parceria, o que atrasou todo o curso tendo como resultado a des-

motivação dos professores e a dificuldade em se concluir, visto que os que frequenta-

ram não estavam com animo de continuar, logo comprometendo o desenvolvimento 

do curso. Entretanto na área da saúde tivemos outros cursos que se relacionavam 

mais em disponibilizar o acesso dos professores e estudantes da área a conteúdos 

bases, e o mais interessante que muitos desses cursos abriram oportunidades a pes-

soas não somente da educação física, mas de qualquer área da saúde, fortalecendo 

assim o efeito multidisciplinar. Chamou a atenção para o curso de “fundamentos de 

biofotogrametria e videogrametria para análise da postura e do movimento humano” 

que oferecia um estudo muito interessante, mas que não teve muita procura, pela 

organização inadequada de datas que se correlacionou com outros cursos/eventos 

importantes tanto da área de educação física, quanto da fisioterapia. O próximo curso 

de “EDC” fez jus a área a temática, proporcionando aos participantes o reconheci-

mento de descobrir não só o seu espaço local, mas sim o do outro, o que promoveu 

um Seminário, dando a chance de expor o que foi adquirido durante o curso. No que 

concerne a formação de educadores se pensa logo no saber reconhecer o outro, e 

pra isso foi proposto através do curso de “Formação de educadores: a construção de 

um mundo sem violência” proporcionar o atendimento da comunidade atendida dando 

oportunidade aos estudantes de vivenciarem o meio e encontrarem soluções em 

forma de ensino, o que acaba por trabalhar bem a indissociabilidade de ensino-pes-

quisa-extensão. Em 2014, o curso “Propostas curriculares para a educação integral” 

contribuiu diretamente para ser um local de aprendizado e troca de informações, for-

madores de opiniões, que envolveu uma grande participação e emprenho de quem 

estava envolvido. A maioria dos projetos desenvolvem cursos para assim oferecer o 

aprendizado a quem interessar, no caso do projeto “Agua Viva” trouxe o curso de “Ap-

neia” desenvolveu de forma a distância, em aulas presenciais e a prática em si, mas 

uma vez ressaltando que não existe ensino sem extensão e sem a pesquisa. E por 

fim o último curso que encontramos em relatórios condiz com o CrossFit, que no início 
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houve uma grande procura que fez com que a professora responsável aumentasse as 

vagas de 40 para 80, só que ao final observou que apenas 57 cumpriram a carga 

horária, logo o curso era interessante, mas nem todos iam talvez pelo fato de ser no 

sábado a tarde, o que ficou bem claro que  a participação foi por busca de horas e por 

ser gratuito, e o interessante que a professora fez questionários ao final para também 

ter um feedback adequado de sua proposta.  

 Dentro da temática principal, também encontramos nos relatórios alguns even-

tos que possibilitaram o encontro de estudantes e professores sobre assuntos tanto 

da área da saúde quanto da área da educação com a busca de auxiliar na formação 

dos professores da educação física e também de outras áreas da saúde. Diante des-

ses eventos foi possível observar que nos anos anteriores ao atual os professores 

propunham mais eventos do que hoje, a quantidade é surpreendente e o público que 

alcançou foi impressionante. 

 A partir das propostas apresentadas podemos entender as dimensões da ex-

tensão quando as suas “implicações na atuação dos profissionais de educação física, 

abrangem inúmeras ações e diversas aprendizagens que foram construídas também 

ao longo da formação inicial.” (NOZAKI, 2012, p. 117) O que possibilita assim o de-

senvolvimento dos profissionais da área de Educação física, através dos cursos e 

eventos propostos pelos professores, e é interessante pensar que a Educação Física 

está pensando nesta formação inicial e continuada para manter uma qualidade do 

ensino contribuindo. Segundo Antunes (2007), os projetos de extensão proporcionam 

uma ação formadora através da aplicação na realidade social [...], pois além de opor-

tunizar a empregabilidade, favorece a reflexão, a análise e a avaliação das diferentes 

atuações do profissional no amplo mercado de trabalho apresentado ao graduado em 

educação física. O que se relaciona com o que Castro (2004) diz sobre as caracterís-

ticas da extensão que se bem exploradas podem contribuir para a mudança no pro-

cesso de ensinar e aprender. 
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7.2 AÇÕES RELACIONADOS COM MELHORIA DA SAÚDE E DA QUALIDADE DE 

VIDA DA POPULAÇÃO BRASILEIRA 

 Em 2016 até o ano atual, constava nos relatórios o projeto do prof. A. M. 

“Brincar é o melhor remédio”  que não constava ainda o registro SIEX, mas com 

consulta ao próprio site do SIEX foi possível encontrar o nº 401559 , tinha o objetivo 

de promover a vivencia sistemática de jogos e brincadeiras coma as crianças 

acolhidas pela ACACCI durante o tratamento oncológico, produzir conhecimentos no 

campo da educação física para a intervenção pedagógica com crianças em tratamento 

de câncer; contribuir com a formação de professores de educação física para atuarem 

em contexto que atendem crianças em tratamento oncológico. O projeto foi registrado 

no SIEX, configurando-se como uma ação de extensão universitária institucionalizada. 

Diferentes jogos e brincadeiras foram mobilizados no processo de intervenção 

pedagógica, considerando as possibilidades, as necessidades e os interesses das 

crianças. Também foi considerado o número de crianças presentes em cada dia, que 

auxiliará na definição do tipo de jogos/brincadeiras escolhido. O número de crianças 

participantes em cada dia pode variar de uma (número mínimo para que a intervenção 

aconteça) a 26 crianças (capacidade máxima de acolhimento da instituição). 

7.2.1 Programa LAFEX/NUPEM 

 Desde 2007 até 2010, funcionou o programa chamado Laboratório de fisiologia 

do exercício –LAFEX, que era coordenado pela profa. Dra. L. C., com registro no SIEX 

Nº 54256/58888/62234/68473, que tinha como objetivo ser um espaço destinado à 

pesquisa, ensino e Extensão dentro do CEFD na UFES, além de oferecer serviços de 

Avaliação cardiológica, ergométrica e antropométrica, bem como a oferta de 

programas regulares de condicionamento físico, acompanhado por profissionais da 

área de medicina, educação Física e fisioterapia. Ao final do projeto se concluiu que a 

concessão de bolsas permitiu um melhor desenvolvimento do trabalho de atendimento 

a pessoas e melhorias na qualidade dos serviços, uma vez que o vínculo de alunos 
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proporciona um aumento na discussão e abertura de possibilidades de mudanças e a 

inserção de alguns Projetos em funcionamento durante esses anos como: “Avaliação 

Cardiológica e Aplicação de Testes Ergométricos”; “Seminário do Laboratório de 

Fisiologia do Exercício” e “Prescrição do Exercício para promoção de saúde-

estratégias de intervenção que viabilizem a adesão” que logo em 2009 teve seu nome 

alterado para “Projeto de Atividade Física Orientada– PAFO” e “Universidade em 

Movimento”.  

Todos esses projetos garantem a acessibilidade da população a prática da 

atividade física, avaliação de saúde, e ainda permite a capacitação de alunos de 

graduação e pós-graduação. Ao término do relatório deixou claro que além do apoio 

recebido pelo fomento interno (PROEX, CEFD), o programa LAFEX garante sua 

sustentabilidade com o recolhimento de taxas de mensalidades e de prestação de 

serviços, recurso que é administrado pelo FCAA, por meio de contrato celebrado entre 

o DCC/UFES e a referida fundação de apoio.  

Em 2010 o LAFEX foi incorporado no NUPEM junto com o Laboratório de 

bioquímica e fisiologia experimental (LAFIBE) e Laboratório de Biomecânica do 

movimento e da Respiração (BIMOR), que se reuniram para propor essa atividade 

extensionista. 

O programa NUPEM, com registro no SIEX nº 500206, coordenado pelo Prof. 

Dr. A. L, desde 2010 até o ano atual tem o objetivo de Execução de ações que 

permitam o desenvolvimento e ensino, pesquisa e extensão na área temática de 

fisiologia do exercício, em nível de graduação e pós-graduação, no Centro de 

Educação Física de Desportos da UFES, no NUPEM, conforme regulamento pelo 

anexo da resolução 46/2012 –CEPE. Oferecer o serviço de prática regular de 

atividade física à comunidade em geral, com finalidades de condicionamento físico 

acompanhada por profissionais capacitados, bem como estagiários de extensão, 

mediante pagamento de pequenas taxas de manutenção do projeto, além de aplicar 

avaliações ergométricas associadas a eletrocardiografia de esforço, e avaliações da 
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aptidão física, na comunidade em geral com fins diagnóstico ou prognóstico, visando 

prescrever e acompanhar práticas de atividade física e Capacitar acadêmicos de 

educação física para atuarem na área de prescrição de exercícios para população 

especial ou saudável com a finalidade de manutenção ou reabilitação, avaliação física 

e postural bem como orientação nutricional, com a participação e uma equipe 

multidisciplinar, integrando outros cursos da UFES. Também traz o objetivo de 

desenvolver projetos de pesquisa e extensão no âmbito laboratorial, focados em 

temáticas da fisiologia e bioquímica do exercício; subsidiando a pesquisa básica como 

auxilio de novas técnicas norteando as pesquisas em seres humanos, atender a 

comunidade acadêmica avaliada pelo Departamento de Atenção à Saúde, como de 

baixa renda, no que tange aos serviços ofertados pelo projeto e viabilizar a realização 

de aulas práticas e demais atividades docentes em níveis de graduação e pós-

graduação que requeiram o ambiente do laboratório. 

 Será falado sobre cada projeto que compunha o Programa LAFEX até 2010 e 

que migraram para o Programa NUPEM após este ano, além de novos inclusos com 

dados dos relatórios que estavam disponíveis no PROEX, começando pelo projeto 

“Avaliação Cardiológica e Aplicação de Testes Ergométricos” era coordenado por um 

grupo de dois médicos e uma auxiliar de laboratório, com o registro no SIEX nº 56130. 

Em 2008 tiveram um total de 101 atendimentos e tinham como objetivo realizar 

avaliações periódicas de servidores da UFES, encaminhados pela SAC (Secretaria 

de Assuntos Comunitários). Ao final do projeto observaram que o desenvolvimento 

deste projeto revelou a necessidade de se ampliar o apoio às atividades de Extensão 

que deem suporte aos servidores e discentes da UFES, especialmente aos de baixa 

renda, não apenas para realização de avaliações cardiológicas e ergométricas, como 

também na oferta de prática regular de Atividade Física. Solicitaram a renovação para 

o ano de 2009 com a inclusão da oferta prática regular de atividade física em anexo 

ao projeto UNIVERSIDADE EM MOVIMENTO, serviços gratuitos aos servidores e 

discentes da UFES.  
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O Projeto “Universidade em Movimento” com registro SIEX nº 

00137/62241/668472/400125/400815/500206/, tinha como objetivo aplicar avaliação 

cardiológica clínica e testes ergométricos nos docentes e discentes de baixa renda da 

UFES, através de encaminhamentos da Pró-Reitoria de assuntos comunitários, ofertar 

prática regular de atividades física orientada à população universitária de servidores 

e discentes de baixa renda, orientar o público-alvo, através de ações educativas, 

quanto à importância da manutenção da prática regular de atividade física com 

finalidade de promoção de saúde, a fim de viabilizar adesão mais consistente, além 

de capacitar acadêmicos de Educação física para atuarem na área de prescrição de 

exercício para promoção de saúde, atender a comunidade acadêmica de docentes e 

discentes de baixa renda, encaminhados pela Secretaria de Assuntos Comunitários, 

no que tange aos serviços oferecidos pelo projeto e por fim incluído em 2013 atender 

a graduação do curso de bacharelado em Educação Física disponibilizando espaço 

físico e professores capacitados para a promoção da disciplina de Estágio obrigatório 

em saúde. Está ativo desde o ano de 2009, e até 2013 tinha a coordenação da profa. 

Dra. L. C. junto com o prof. A. P, em seguida a Profa. M. C. assumiu e por fim retornou 

ao Prof. A. P. Os atendimentos executados ao longo do ano de 2009, foram de 272 

pessoas por mês, em 2010 e 2011 foram de 119 pessoas por mês, entretanto em 2012 

a 2013 teve um aumento no número de atendidos para 505 pessoas por mês. Nos 

anos seguintes esse aumentou continuou e foi de 645 pessoas atendidas e no período 

de 2015/2016 aumentou para 800 pessoas. No período de 2013 a 2014, a profa. Dra. 

M. C assumiu a coordenação e no relatório foi dito que o projeto atendeu neste último 

ano 645 pessoas por mês, que participavam por meio das atividades de ginástica, 

musculação, condicionamento cardiorrespiratório, pilates, testes de avaliação física e 

ergométricos.  

 Durante o período de 2015 a 2016, o projeto Universidade em movimento foi 

assumido pelo Prof. A. P. e atendeu 800 pessoas por mês que participavam por meio 

das atividades de ginástica, musculação, condicionamento cardiorrespiratório, Pilates, 

avaliação física e testes ergométrico. Além dessa questão primordial, o projeto 

também contribuiu com a realização de monografias, trabalhos de iniciação cientifica 
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e mestrados vinculados ao PPGEF. No período de 2015 a 2016 foram concluídas 12 

orientações de iniciação científica e 20 trabalhos de conclusão de curso, bem como 5 

dissertações de mestrado. O projeto também propiciou a participação de diversos 

alunos e servidores em eventos científicos, entre eles, o Congresso Espirito Santense 

de Educação Física e o Congresso da Sociedade de Cardiologia de São Paulo 

(SOCESP).  

 Ao final do projeto conclui-se que, há muitas décadas que importantes estudos 

têm se dedicado a esclarecer sobre epidemias crescentes de doenças e agravos não 

transmissíveis. Adicionalmente investimentos na prevenção e educação tem se 

mostrado marcantes ao longo dos anos, impactando de maneira positiva no perfil 

epidemiológico destas doenças (LESSA, 2004). A porcentagem de óbitos por doença 

cardiorrespiratória vem diminuindo a cada ano, chegando a passar de 30,1% em 1979 

para 24,1% em 2005 (DATASUS, 2006). Mesmo com este importante descenso, as 

doenças cardiorrespiratórias continuam sendo responsáveis por um elevado índice de 

mortalidade e de morbidade tendo a hipertensão com um de seus principais fatores 

de risco. Além da hipertensão outros fatores de risco podem contribuir com algum tipo 

de doença cardiorrespiratória futuramente. Dentre eles estão fatores biológicos como 

obesidade/sobrepeso, localização de gordura, histórico familiar (hipertensão, 

obesidade dislipidemia), maturação, estatura, gênero; fatores comportamentais como 

nível de atividade física, alimentação, tabagismo, bebida alcoólica; bem como fatores 

socioeconômicos e culturais (DENARDI, 2008). Vale ressaltar que alguns destes 

fatores de risco são modificáveis, e, portanto, devem ser abordados através de novos 

hábitos de vida e pelo uso de medicamentos conforme necessidade (DENARDI,2008). 

 Sendo assim, destaca-se a importância de se acompanhar e intervir 

preventivamente na queda destes índices epidemiológicos, através de avaliações 

periódicas e programas educacionais voltados e a prevenção de fatores de risco 

modificáveis. Portanto, o projeto contribuiu para proporcionar aos seus servidores, 

docentes e discentes de baixa renda o acesso a serviços gratuitos de avaliação 
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cardiológica e prática regular de atividade física, oportunizando a prevenção primária 

ou secundária de fatores de risco com morbidade modificáveis. 

 Nossa experiência no projeto Universidade em movimento possibilitou o avanço 

teórico e a aplicação de programa de treinamento físico por meio de modalidades 

como corrida, circuito, e musculação, além de permitir contato interdisciplinar com o 

curso de nutrição da UFES, o que possibilitou acompanhamento dos alunos e ciclo de 

debates. Como fatores positivos, estão ligados a melhoria de qualidade de vida dos 

alunos e técnicos-administrativos atendidos. Destaca-se também a capacitação dos 

estagiários, e o apoio obtido pela PROEX no sentindo de prover o projeto com parte 

dos recursos materiais que foram solicitados. E fatores a serem melhorados estão 

relacionados aos recursos materiais, e suporte de manutenção (serviços de terceiros) 

necessários ao projeto.  

A contribuição acadêmica do Programa LAFEX também se destaca nas 

orientações de monografias e trabalhos de iniciação científica. A participação em 

eventos científicos aconteceu no Congresso Espírito Santense de Educação Física. 

Os Fatores ditos negativos, que desfavoreceram o desenvolvimento das atividades do 

projeto, são especialmente pertinentes a falta de docentes/servidores interessados 

em investir e auxiliar nas atividades extensionistas, o que causa sobrecarga de 

trabalho para aqueles que estão envolvidos. Quanto aos aspectos positivos foi 

destacado o auxílio dispensado pela PROEX através da aquisição de recursos 

materiais, e a concessão de bolsas PIBEZ, que tem servido como incentivo para 

vinculação de alunos nos projetos do programa. A inserção de estudantes dos cursos 

de educação física, tanto em nível de graduação, quanto de pós-graduação nas 

atividades propostas pelo projeto. Além disso, cabe destacar também o envolvimento 

dos servidores e docentes em subprojetos vinculados ao NUPEM. 

Desde de o início do ano a Profa. Dra. L. C. coordenou também o projeto 

“Atividade física e promoção de saúde: estratégias de intervenção que viabilizem a 

adesão” no ano de 2008, com registro no SIEX nº 50454, realizando 119 atendimentos 
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por mês, com o objetivo de ofertar a prática regular de atividade física orientada e 

aprimorar o condicionamento físico da comunidade interna e externa da UFES. E ao 

término compreenderam que o desenvolvimento desse projeto revelou a necessidade 

de se continuar investindo no aprimoramento de estagiários através de projetos de 

Extensão desenvolvidos no LAFEX, uma vez que esta parceria 

aluno/professores/servidor garante a capacitação dos alunos, a troca de informações 

e a renovação constante do projeto. Solicitação de renovação para o próximo ano com 

novo título – “Projeto de Atividade Física Orientada” – PAFO. 

 O “PAFO” com registro de SIEX Nº 58889/62193/68473 e continuou sendo 

coordenado pela profa. Dra. L. C. Manteve o objetivo de ofertar prática regular de 

atividade Física à comunidade em geral, especialmente à indivíduos com finalidades 

de promoção de saúde, acompanhada por profissionais capacitados, orientar o 

público-alvo, através de palestras educativas e dinâmicas, quanto a importância da 

manutenção da prática regular de atividade Física para atuarem na área de prescrição 

de exercícios para promoção de saúde, capacitar acadêmicos de educação física para 

atuarem na área de prescrição de exercícios para promoção de saúde e desenvolver 

pesquisa-ação no âmbito das problematizações identificadas ao longo do projeto. 

Ficou ativo de 2009 até 2012.   

 Em 2009 ofereceu mais de 750 vagas os atendimentos executados ao longo 

dos anos o total de vagas distribuídas por mês aumentaram passando para 1652, e 

de acordo com os relatórios eram divididas em atividades desenvolvidas no LAFEX 

como testes ergométricos, ginástica, musculação, corrida e condicionamento físico 

 O diretório acadêmico (DA) encaminhava até 20 alunos por semestre para 

realizarem avaliação ergométrica gratuita no LAFEX. Os testes ergométricos de 

cortesia são aplicados para servidores do CEFD, e para algumas pessoas que relatam 

não terem condições de arcar com as despesas do exame. Como fatores positivos do 

projeto estão ligados a melhoria de qualidade de vida dos usuários atendidos. 

Destaca-se também a capacitação dos estagiários, e o apoio obtido pela PROEX no 
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sentido de prover o projeto com parte dos recursos materiais que foram solicitados. E 

os fatores a serem melhorados estão relacionados aos recursos materiais, e suporte 

de manutenção (serviço de terceiros) necessários ao projeto. Tendo como conclusão 

que o projeto serviu para orientar o público-alvo, através de ações educativas, quanto 

à importância da manutenção da prática regular de atividade física com finalidade de 

promoção de saúde, a fim de viabilizar adesão mais consistente. Portanto, esse 

projeto atuou no sentido de proporcionar aos seus usuários o acesso a serviços de 

baixo custo de avaliação cardiológica e prática regular de atividade física, 

oportunizando a prevenção primária ou secundaria de fatores de risco com morbidade 

modificáveis. 

 A profa. K. S. começou um projeto em 2011 até 2012, chamado “Análise 

Cinemática do movimento e da respiração” vinculado ao BIMOR, com registro SIEX 

nº 69242/71348/400057, tinha como objetivo introduzir a análise cinemática do 

movimento humano e da respiração, discutir conceitos teóricos envolvidos na análise 

cinemática e oferecer vivência prática pelo manuseio de softwares e imagens de 

vídeo. 

 O projeto foi desenvolvido no Laboratório de Biomecânica do Movimento e da 

Respiração –BIMOR do CEFD/UFES, a partir de encontros semanais de duas horas 

de duração, quando foram discutidos aspectos teóricos relacionados à análise de 

movimento. Seguindo as discussões teóricas houve atividades práticas, onde os 

participantes tiveram a oportunidade de filmar o movimento, manusear a imagem a 

partir de softwares específicos e obter dados quantitativos desse movimento, os 

participantes tiveram também que ler e apresentar artigos científicos relevantes aos 

temas abordados nos encontros, além de planejar uma coleta de dados a fim de 

praticar os conceitos discutidos.  

 Em 2011, no final os participantes fizeram uma apresentação sobre o que foi 

apreendido durante o período, mostrando e discutindo os resultados da analise 

realizada nas atividades práticas e discutindo novas possibilidades de aplicação desse 
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conhecimento. Participaram do projeto um professor de educação física, sete alunos 

do curso de bacharelado em educação física e um aluno do curso de licenciatura em 

educação física. Todos fizeram relatos positivos sobre o conteúdo e as atividades 

desenvolvidas, e apenas um mostrou resistência às questões da área de exatas que 

foram abordadas.  

 Entretanto em 2012, infelizmente, devido à deflagração da greve e ao fato da 

coordenadora do projeto estar perto de tirar licença maternidade o projeto não foi 

retomado após o termino da greve visto que a coordenadora era a única docente 

envolvida, não havendo outros docentes da área de biomecânica par assumi-lo. Os 

participantes foram contatados e avisados sobre o encerramento do projeto este ano 

e sobre a possibilidade de ser novamente oferecido quando do retorno da 

coordenadora. Participaram do projeto um aluno de mestrado do PPGED do CEFD, 3 

profissionais de educação física já graduados, seis alunos do curso de bacharelado 

em educação física e três alunos do curso de fisioterapia da UFES. Os assuntos 

discutidos permitiram que os participantes, todos da área de educação física, se 

apropriassem de conceitos da física e da matemática aplicados a questões próprias 

do seu objeto de trabalho, ou seja, do movimento, aproximando as ciências exatas da 

realidade da educação física e da fisioterapia. 

 Como fatores negativos foi citado que foram oferecidas inicialmente em 2011, 

15 vagas, mas somente 9 pessoas chegaram ao final do período (houve muita procura 

no início, mas muitos acabaram desistindo no decorrer do projeto por motivos 

diversos). Algumas desistências ocorreram na metade do período, não sendo mais 

possível chamar os candidatos da lista de espera. Não houve participação de pessoas 

externa ao CEFD (dois fisioterapeutas chegaram a se inscrever, mas desistiram após 

poucos encontros por questões pessoais e profissionais), talvez pela pouca 

divulgação. Em 2015, a deflagração e o longo período de greve interromperam o 

projeto, o que, somado a fatores pessoais da coordenadora, não permitiram sua 

retomada em 2012. Houve o interesse de participação por uma profissional de 

educação física cadeirante, mas como o laboratório fica no segundo andar de um 
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prédio sem elevador nem rampas, e devido à impossibilidade de desenvolver as 

atividades fora do laboratório, a interessada acabou desistindo. 

 Fatores Positivos em 2011 como a boa aceitação e envolvimento dos 

participantes, a participação de uma aluna do curso de licenciatura em educação 

física, permitindo a aproximação da biomecânica também na licenciatura, deu 

oportunidade a pessoas externas ao grupo de pesquisa em biomecânica para 

aprenderem sobre o assunto. E em 2012, houve a participação de alunos de outros 

cursos (fisioterapia) além da educação física, a participação de profissionais de 

educação física já graduados, a possibilidade de integração entre graduando e 

graduados, e entre educação física e fisioterapia, mostrando a multidisciplinaridade 

da biomecânica. Independente do nível de conhecimento prévio, todos os 

participantes tiveram as mesmas oportunidades de passar por todas as etapas de uma 

análise de movimento e a abordagem utilizada conseguiu atingir satisfatoriamente a 

grande maioria dos participantes. 

 Em 2012 a 2016 o projeto “Grupo de Corrida Orientada-GCO” coordenado pelo 

Prof. A. P. com registro no SIEX nº 400282 tinha como objetivo de oferecer prática 

regular de atividade física orientada à população da UFES, e público externo de 

preferência com baixa renda, tendo a caminhada/corrida como desempenho corporal. 

Orientar o público-alvo quanto a importância da manutenção da prática regular de 

atividade física com finalidade de promoção de saúde, a fim de viabilizar não só a 

aderência, mas também a adesão consistente para toda vida. Treinar os corredores 

para a auto percepção e autoconhecimento das respostas ao esforço por meio da 

corrida, o conhecimento dos métodos de treinamento, assim como o controle das 

sessões de treino, visando autonomia de ação quanto ao hábito da corrida. Capacitar 

acadêmicos de Educação Física para atuarem na área de prescrição de exercícios 

para promoção de saúde.  

 No final do projeto em 2014 podemos contar com três alunos voluntários que 

atuaram como estagiários, e que tiveram a oportunidade de aprendizagem na 
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orientação, planejamento e execução de sessões de treinamento de corrida, em suas 

três etapas: aquecimento, treinamento contínuo e Fartlek, e desaquecimento, além de 

técnica de corrida baseada no pose method (ARENDSE et al, 2014; NEITZ, 2010). 

Neste período de um ano atendemos 28 pessoas, das quais 15 ainda estão ativas. O 

principal impacto e abrangência social foi o fato de recebermos por duas vezes a visita 

da rede gazeta culminando com o programa “de tênis com a Gabi”, apresentado aos 

sábados no programa estação esporte. As reportagens podem ser visualizadas no 

blog do projeto: http://lafexgco.wordpress.com/. O aspecto de interdisciplinaridade 

pode ser destacado pela participação das alunas do curso de nutrição da UFES, em 

palestras e acompanhamentos aos participantes. Como pontos positivos a estrutura 

do LAFEX para avaliação cardiovascular, e o ambiente e disponibilidade dos 

acadêmicos e a disponibilidade da pista de atletismo do CEFD. E como negativos a 

falta de bolsa e de recursos materiais para aquisição de monitores de frequência 

cardíaca, principalmente. Em 14 de fevereiro de 2014 tiveram início as obras na pista 

de atletismo do CEFD, local de realização do projeto. Com isso o projeto passou a 

atender os seus alunos de forma improvisada na calçada entre a piscina e o ginásio. 

Apesar isso, apenas 15 alunos se inscreveram e a frequência foi abaixo do cinquenta 

por cento. 

 Com a inauguração da nova pista no final de março de 2016, abrimos novas 

vagas em abril, e nossa intenção foi retornar o projeto com a ampliação de horários e 

a inclusão de atendimento a jovens corredores, na faixa etária de 12 a 17 anos, 

visando à formação de uma nova geração de corredores de rua capixaba. Neste 

sentido, tentamos disponibilizar um horário pela manhã de 7h30 às 9. Isso serviu para 

um ensaio antes do envio deste relatório. Para isso deslocamos a monitora bolsista, 

L. D. para a manhã, e permanecemos com o monitor voluntário, L. F., no horário da 

tarde, ambos do quarto período bacharelado e cadastrados no projeto da PROEX. No 

entanto, a participação dos alunos já ingressantes do Projeto não foi satisfatória e a 

formação do grupo de jovens não ocorreu. Além disso, a aluna bolsista, estudante do 

bacharelado – noturno, ficava durante todo o dia na universidade.  
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 Esses fatores foram o suficiente para tomar a decisão de manter o projeto 

funcionando somente no período vespertino, ampliando de 17 as 18, para 16h30 até 

as 18 de segunda a sexta-feira. Quanto aos recursos materiais, contamos com vinte 

monitores de frequência cardíaca, adquiridos pela Proext, da marca speedo, modelo 

HRM-6. Temos atualmente 18 novos alunos realizando os testes iniciais e que serão 

cobrados a manterem uma assiduidade de 80% de frequência. Cinco alunos já 

estavam na condição de atletas e participam do projeto seguindo uma planilha visando 

as Dez Milhas Garoto. Para prosseguimento do projeto, solicitou a renovação do 

mesmo e, durante todo o período de 2016 a 2017, serão executadas sessões de 

treinamento de segunda-feira a sexta-feira, na pista do CEFD, com orientação, 

atendendo tanto alunos e funcionários da universidade, como pessoas externas à 

UFES. Nesta nova etapa do projeto, agora com a nova pista, espera-se manter a 

formação dos nossos alunos graduandos oportunizando-os com a vivencia de 

aprendizagem na orientação, planejamento execução de sessões de treinamento de 

corrida, em suas três etapas: aquecimento, treinamento contínuo e Fartlek, e 

desaquecimento, além de técnica de corrida baseada no pose method (ARENDSE et 

al, 2004; NEITZ, 2010). 

 O projeto “Vida Saudável”, com registro do SIEX nº 401181, coordenado com o 

Prof. Dr. A. L., até 42 pessoas desde 2015 até o ano atual é uma proposta 

multidisciplinar que visa melhorar a qualidade de vida de indivíduos obesos, 

diabéticos, e cardiopatas por meio da promoção de saúde. O projeto visa promover a 

prevenção e o controle de doenças crônicas não-transmissíveis (DCNTs) por meio de 

intervenções físicas, acompanhamento nutricional, ciclo de palestras e seminários. 

Dentro desse contexto, visa proporcionar e compreender a participação da atividade 

física e/ou exercício físico na atenção primária, secundária e terciária da saúde. 

 E por fim até o presente momento foram obtidos resultados importantes no 

contexto da saúde dos participantes, tais como: melhora da composição corporal, 

autoestima, parâmetros cardiovasculares e padrão de movimento. Os participantes 

também passaram por um programa de acompanhamento nutricional, o qual forneceu 

importantes subsídios para a adoção de hábitos alimentares e reeducação alimentar. 
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Outro aspecto importante visualizado no projeto foi inserção do exercício físico como 

hábito de vida, pois muitos eram sedentários. 

 O projeto de extensão foi inserido e está em consonância com a política de 

extensão da universidade, bem como propiciou o desenvolvimento de atividades 

interdisciplinares em nível de Centro e entre outros Centros da UFES. Em relação ao 

avanço teórico e prático, foram absorvidos vários alunos da graduação de estágios 

curriculares obrigatórios e da disciplina de educação física e saúde em grupos 

específicos do curso de Bacharelado em educação física. Dentro desse contexto, o 

aprendizado teórico/prático contribuiu efetivamente para a formação 

acadêmica/profissional dos alunos envolvidos. O projeto também propiciou como 

resultado importante, articulações com o ensino e a pesquisa, desde que surgiram 

várias temáticas em nível de iniciação cientifica e mestrado. Em relação ao impacto 

social, observa-se que o projeto contempla e possibilita o acesso dos participantes de 

diversos locais da comunidade interna e externa da UFES, apresentando como foco 

a melhora da qualidade de vida e saúde dessa população. Nesse sentido, a relação 

entre as diversas DCNTs e o exercício físico tem sido foco de inúmeras ações 

públicas, no entanto, os mecanismos responsáveis por estas alterações permanecem 

pouco esclarecidos. 

  A expectativa do projeto de extensão foi fornecer subsídios para que o 

exercício físico fosse capaz de atenuar e/ou até mesmo reverter os danos oriundos 

dessas doenças. Dentro deste contexto, este projeto tem auxiliado os diversos órgãos 

públicos, professores/servidores e alunos de graduação/pós-graduação no 

entendimento sobre o diagnóstico das DCNTs, bem como das possíveis causas. O 

projeto também contemplou o fomento à produção de conhecimentos na área da 

atividade física e promoção de saúde, apoiando pesquisadores, discentes e 

laboratórios científicos no âmbito da graduação e pós-graduação. Além disso, apoiou 

o desenvolvimento de estudos que avaliaram a qualidade e aprimoraram a atenção 

de saúde a essa população. Algumas pareceria sem fins lucrativos já estão sendo 
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implementadas e em especial com as entidades esportivas e de saúde do Município 

e do Estado.  

 Entre os fatores positivos, o projeto propiciou aos participantes a aquisição de 

novos conhecimentos e aspectos relacionados à saúde, bem como o entendimento 

sobre a importância do exercício físico nesse processo. Além disso, foram observadas 

melhoras nos perfis antropométricos, cardiovasculares, cardiovasculares e do padrão 

de movimento em diversos participantes, com alguns alunos apresentando uma perda 

significativa de 10% da gordura e do peso corporal, assim como redução nas taxas 

glicêmicas. A questão psicológica também trouxe benefícios, desde que muitos 

participantes relataram melhora da autoestima e do convívio social. Outro aspecto 

relevante, foi a inserção de graduando da Educação Física como estagiários 

voluntários e bolsistas da PROEX, bem como o apoio irrestrito de servidores 

vinculados ao NUPEM/CEFD/UFES. O projeto também auxiliou no Estágio 

Supervisionado em Saúde como atividade obrigatória de campo de estágio, 

oferecendo suporte as disciplinas de graduação do curso de bacharelado em 

educação física da UFES. 

 E como aspectos negativos se encontra a dificuldade para a execução 

metodológica e desenvolvimentos do projeto, pois necessitamos mensalmente de 

materiais de biossegurança, lancetas e fitas para mensuração da glicemia, bem como 

recursos para manutenção dos equipamentos de mensuração da frequência cardíaca 

e pressão arterial. Além disso, assiduidade e permanência dos participantes no projeto 

foi prejudicada, pois muitos participantes no projeto foram prejudicados, pois muitos 

participantes selecionados e envolvidos no projeto desistiram ao longo do cronograma 

de execução das atividades. 

 No ano de 2015, a profa. J. C. implantou o projeto “Pilates Solo e Qualidade de 

Vida” com registro no SIEX nº 401180, que trouxe como objetivo possibilitar a prática 

de Pilates solo aos servidores e alunos da UFES e comunidade externa, além de 

possibilitar a realização de estágio em pilates solo para alunos do curso de educação 
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física do CEFD e também orientar os alunos do Pilates solo quanto aos cuidados com 

a postura, respiração e ambiente laboral e/ou de estudo para redução de dores 

musculoesqueléticas e realizar avaliações relativas à postura e amplitude de 

movimento dos alunos. 

 Em sua conclusão citaram que no início do projeto houve uma grande 

rotatividade de alunos, o que dificultou a evolução das aulas. Mas com o tempo as 

turmas foram ganhando molde e as aulas tiveram um excelente avanço. Os alunos, 

de forma geral, relataram alívio de dores osteomusculares e apresentaram melhora 

na flexibilidade, força de resistência e postura. É interessante dizer que os alunos 

sempre relatam que a prática de Pilates solo faz com que eles se sintam melhor após 

um dia de trabalho ou estudo e mais bem-dispostos fisicamente. Apesar de serem 

orientados quanto à postura mais adequada no ambiente de trabalho ou estudo, 

muitos não colocaram em prática as orientações por alegarem impossibilidade de 

melhora dos equipamentos utilizados, como regulagem de cadeira, falta de apoio para 

os pés, mesa muito alta ou muito baixa, dentre outros. Isso é importante, visto que, 

uma vez que os conhecimentos adquiridos na aula de Pilates solo não são transferidos 

para o dia a dia do aluno os benefícios provenientes da sua prática são limitados. 

 De forma geral, o contato dos acadêmicos de Educação física e dos alunos do 

projeto Pilates Solo e qualidade de vida com o Pilates proporcionou um maior 

conhecimento acerca dessa modalidade de treinamento e divulgação das atividades 

de extensão desenvolvidas pela UFES/CEFD/NUPEM. Como fatores negativos 

tiveram a rotatividade de alunos, o que levou a trabalhar com alunos iniciantes e 

avançados juntos foi um fator limitante na evolução das aulas nos primeiros meses. 

Para minimizar isso, todos os novos alunos faziam de 4 a 6 aulas só para iniciantes 

antes da sua aula normal (duração de 30 minutos). E como fatores positivos a 

presença de um bolsista acompanhando o planejamento e execução das aulas 

facilitou muito o processo de aprendizagem dos alunos, pois foi possível dar uma 

atenção maior e mais personalizada para os participantes do projeto. 
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 No ano seguinte, em 2016, a profa. Dra. M. C., trouxe o projeto “Saúde e bem-

estar no CEFD”, registro SIEX nº401432/401623, com a proposta de aplicar avaliação 

cardiovascular clínica nos servidores técnicos administrativos do CEFD/UFES afim de 

realizar diagnósticos ou observar os possíveis grupos de riscos às DCNT, e orientar 

os servidores técnicos administrativos do CEFD/UFES público alvo, através de ações 

educativas (palestras mensais) quanto à importância da prática regular de atividade 

física e de uma boa prática alimentar com finalidade de promoção de saúde,  a fim de 

viabilizar adesão mais consistente. Também capacitar acadêmicos de educação física 

para atuarem na área de prescrição de exercícios e na promoção de saúde por meio 

de campanhas de combate as DCNT e atender a graduação do curso de bacharelado 

em educação física disponibilizando recursos para utilização de horas 

complementares para integralização do curso além promoção dos conteúdos práticos 

para as disciplinas de estágio obrigatório em saúde, fisiologia, bioquímica/nutrição e 

biologia celular. E por fim promover elaboração de cartilhas e ações diretas em 

colaboração com às diretrizes nacionais de combate às DCNT como: Dia de combate 

e prevenção à hipertensão Arterial, ao Diabetes, ao tabagismo e ao sedentarismo. 

 Ao final do projeto concluiu que o projeto teve início em agosto de 2016 e os 

resultados iniciais do projeto se concentram na grande adesão dos servidores 

técnicos-administrativos do CEFD/UFES ao projeto Saúde e bem-estar no CEFD. O 

CEFD possui 29 servidores em atividades e incialmente todos aderiram à participação 

no projeto. O aluno bolsista mostrou bastante entusiasmo na importância do projeto e 

no objetivo principal que é de promover a saúde entre os servidores do CEFD, a 

ênfase nas doenças cardiovasculares não-transmissíveis (hipertensão e diabetes), 

provocou grande interesse no público-alvo. As palestras mensais tornaram-se um 

momento vivo de discussão sobre os principais sintomas e mudanças de hábitos 

capazes de promover o retorno à saúde. No momento das palestras eram distribuídas 

as cartilhas explicativas de cada assunto abordado, estas foram elaboradas pelo 

bolsista, ampliando os seus conhecimentos nos temas abordados. Esta também foi 

uma forma de preservar os conteúdos ministrados mais próximos dos servidores TA 

do CEFD.  
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 Este projeto tem apoio do DAS (Departamento de atenção à saúde) da UFES 

e este apoio está sendo valorizado principalmente nos encaminhamentos dos 

servidores, quando estes necessitam de alguma outra conduta, para além da 

abrangência central do projeto. Em 2017, o projeto Saúde e Bem-Estar, já entrou em 

consonância com os próprios objetivos do DAS em divulgar em outros centros da 

UFES, este modelo de promoção de saúde, com ênfase nas DCNT. O primeiro evento 

foi realizado no CCE, no dia 7/06/17 com um dia de aferição da pressão arterial da 

comunidade deste centro, com o projeto intitulado de Saúde Intinerante na UFES, com 

a participação do aluno bolsista do projeto. Estamos aguardando a renovação do 

projeto, para que possamos dar continuidade as outras etapas propostas no projeto. 

Os principais fatores que atrapalharam a execução do projeto foram a paralisação do 

CEFD de outubro a janeiro de 2016, devido a ocupação estudantil e férias e a 

paralisação da UFES, devido a paralisação da Policia Militar do Espírito Santo, 

durante as duas últimas semanas de janeiro e primeira semana de fevereiro. 

7.2.2 Programa LACORE 

 O programa “LACORE extensão – Laboratório de Avaliação, condicionamento 

e reabilitação” também era coordenado pelo prof. F. A, com o registro SIEX nº 500250, 

durante o período 2010 até 2014, com 800 atendimentos por mês, tinha como objetivo 

tornar-se um centro de referência em reabilitação multiprofissional das diversas 

especialidades clínicas das quais o exercício físico venha a fazer parte integrante do 

processo de reabilitação física, buscando também, complementar o processo de 

formação universitária dos estudantes de graduação e pós-graduação das áreas da 

saúde da UFES por meio de mudanças de paradigmas sobre processos de 

reabilitação física e exercícios físicos orientados.  

 Ao final do programa devido ao espaço limitado da área física do LACORE, são 

feitos somente cinco atendimentos por hora, sendo que o laboratório trabalha em dois 

turnos, matutino das 7 ás 12, e vespertino das 14 às 17, de segunda sexta-feira, nos 
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dando uma estimativa de 200 atendimentos por semana, e 800 por mês, que nos daria 

uma média de mais de 9.000 atendimentos por ano. A estimativa é válida se 

considerarmos somente os atendimentos que estão sendo feitos vinculados a 

programas específicos de estudos, não sendo somados a este número os 

atendimentos feitos de forma emergencial, ou seja, quando um paciente necessita de 

uma maior atenção, não sendo encaixado em nenhum protocolo de estudo. 

 Desde a criação da LACORE em abril de 2010, e sua evolução de projeto de 

extensão para programa de extensão, mais 9 mil atendimentos foram realizados 

utilizando programas de reabilitação por meio de exercícios físicos, e esses 

atendimentos estão divididos entre os projetos de estudo e assistencial que estão 

sendo desenvolvidos pelo programa LACORE de extensão. Os projetos de programa 

LACORE são organizados de forma a aliar as atividades de pesquisas e as atividades 

extensionistas sem o prejuízo de em função de outro. Como projeto vinculado ao 

programa LACORE de extensão, existe o GEFEC (Grupo de estudos em fisiologia do 

exercício-SIEX-400075/UFES), o qual vem contribuindo de forma significativa para o 

aprimoramento cientifico de profissionais e acadêmicos das diversas áreas da saúde 

dos cursos de graduação da UFES e de outras IES.   

 Dentre os fatores que influenciaram positivamente o desenvolvimento das 

atividades do Programa LACORE de extensão: Destaca-se o apoio da Pró-Reitoria de 

Extensão, na pessoa do senhor Pró-reitor Prof. Dr. Aparecido José Cirilo, do Senhor 

José Roberto Teixeira, no auxílio às solicitações de bolsas, e da Senhora Vera Lúcia 

Santa Clara, na organização e redação dos projetos, e também importante apoio das 

direções do CEFD e do CCS.  Ainda pode ser destacada de forma positiva a dedicação 

e a responsabilidade de todos os profissionais e acadêmicos envolvidos nas 

atividades desse programa e em relação aos fatores negativos, não há nada a ser 

destacado.  

 No período de 2011 a 2014, o prof. F. A. coordenou o projeto “Grupo de estudos 

em fisiologia do exercício clínico - GEFEC” com registro no SIEX nº 67700/400075, 
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vinculado ao programa LACORE de extensão, com o objetivo de proporcionar mais 

uma via para aprimoramento cientifico de acadêmicos, professores e corpo técnico-

administrativo da UFES ou de outras IES por meio de uma formação continuada 

dentro dos princípios da fisiologia do exercício clínico e sua importância no estudo de 

diversas formas de tratamento de doenças em que o exercício físico venha a ser um 

instrumento importante no processo de reabilitação. O GEFEC está cadastrado no 

NTS/UFES como um curso de formação continuada em saúde, e dessa forma, a carga 

horária de estudos dos servidores docentes e técnicos-administrativos são utilizadas 

para sua progressão funcional. São desenvolvidas reuniões de estudos sobre 

fisiologia do exercício clínico, e a carga destinada à essas reuniões é computada para 

a progressão funcional dos mesmos. Nesse mesmo sentido, ainda há a participação 

dos acadêmicos dos cursos das áreas de saúde da UFES, proporcionando uma 

importante heterogeneidade de seus participantes vindos a promover discussões de 

alto nível sobre os temas propostos, e também a oportunidade de expressão 

profissional de todas as áreas envolvidas.  

 Ao final do projeto foi observada uma importante participação de acadêmicos 

dos cursos das áreas de Saúde da UFES, 20 por reunião, e de profissionais de vários 

cursos da UFES tais como Educação Física, medicina, fisioterapia, terapia 

ocupacional, enfermagem e nutrição, além da participação de técnicos-administrativos 

interessados nessa área. Essa característica heterogênea de participantes 

proporcionou às nossas reuniões momentos de discussões intensas e de alto nível 

sobre os temas abordados, pois foi possível o trânsito de interesses em todas as áreas 

envolvidas, sendo então um espaço onde todas as áreas se encontravam e 

dialogavam de forma consciente de seu papel no contexto da fisiologia do exercício 

clínico e sua dimensão de atuação profissional. Os aspectos positivos foram o grande 

interesse por parte dos acadêmicos sobre temas relacionados à fisiologia do exercício 

clínico, e também a importante participação de professores e profissionais de outros 

cursos da UFES e de fora também. Não a nada a ser destacado como fator negativo. 
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Neste segundo tópico trouxemos informações através dos dados retirados dos 

relatórios sobre projetos relacionados com a temática de melhoria da saúde e da 

qualidade de vida da população brasileira, e com isso foi possível visualizar que é uma 

das ações mais bem movimentadas no CEFD, através de projetos e programas que 

buscam se envolver de acordo a população alvo. 

 Logo no início foi citado o projeto “Brincar é o melhor remédio” que é novo se 

comparado aos outros, mas que sua função para o público-alvo foi e é de extrema 

importância, levando alegrias as crianças da ACACCI, e além disso, atua com 

pesquisas para contribuir na formação de professores pra atuarem com crianças em 

tratamento oncológico. 

 Hoje no CEFD, temos um prédio para o NUPEM e todos os seus projetos e 

programas, que durante os anos, como visto anteriormente sofreu algumas alterações 

e realocação de projetos.  Estes programas como “Nupem” abrangem um público-alvo 

importante, e desenvolve atividades interdisciplinares e faz a diferença no CEFD, por 

atuar com o tripé inconstitucional trabalhando da forma que deve ser unido de forma 

indissociável com o ensino, pesquisa e extensão, sendo campo de estágio, 

oferecendo atendimento ao público, além de ser um local de pesquisa. Em todo o 

processo foi possível observar que os projetos desenvolvidos de uma maneira geral 

foram e estão sendo eficientes, mas deixaram claro que mesmo com o apoio da Proex, 

ainda não é suficiente, é necessário que alguns projetos tenham taxas para que o 

funcionamento dos mesmos continue, devido aos gastos com aparelhos de pressão, 

tiras de glicemia por exemplo. Isso as vezes acaba por limitar o público que necessita, 

mas que não tem condições financeiras, de participar do projeto, e também deixou 

explicito que a falta de apoio que existia entre os próprios servidores e professores, 

acabando por sobrecarregar apenas uma pessoa prejudicou o desenvolver do projeto 

por exemplo, e como aconteceu o fim de outros projetos que faziam a diferença, os 

que conseguiram continuar ativos são programas e projetos que buscam dar a 

oportunidade de melhorar a saúde e cuidar de pessoas portadoras das DCNTs, aberto 

a comunidade interna e externa. 
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 O vínculo entre a teoria e a prática, Antunes (2007) defende que esses dois se 

relacionam diretamente com o que consta na Constituição de 1988, art. 207, sobre a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, e que os principais instrumentos 

para que ocorra esse vínculo são os estágios, práticas como componente curricular e 

os projetos de extensão. E ainda diz que a experiência prática é fundamental para 

atuação do profissional de Educação Física, e foi possível observar através destes 

relatórios que estes vinculados a esta área temática estão chegando aos seus objeti-

vos. 

7.3 AÇÕES RELACIONADOS COM MELHORIA DO PROGRAMA NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO NAS ÁREAS DA REFORMA AGRÁRIA 

Durante esse ano o CEFD possuía um polo universitário em São Mateus onde 

também foram desenvolvidos alguns projetos como o de “Iniciação esportiva em Judô” 

promovido pelo Prof. J. M. com registro no SIEX nº48425/55248, o projeto ficou ativo 

até o final do ano de 2009 , atendendo 100 crianças de 7 a 14 anos no ano de 2008 e 

160 crianças a partir de 7 anos em 2009, que tinham como objetivo possibilitar as 

crianças, jovens e adultos com idade a partir de 7 anos de idade, inscritos no 

Programa de Extensão do Polo Universitário de São Mateus o acesso ao 

conhecimento do judô, como um dos conteúdos da Educação Física, além de construir 

um espaço de experiências e integração entre estudos realizados pelos alunos do 

curso de licenciatura plena em Educação Física do Polo Universitário de São Mateus 

e a prática pedagógica e construir um elemento de integração entre o Polo 

Universitário de São Mateus e as escolas das redes públicas de ensino fundamental, 

médio e a comunidade em geral. Ao término do projeto se observou que a presente 

participação acadêmica do projeto ora relatado, se fez importante, por permitir a 

construção de umas práxis pedagógicas mais coerentes, bem como inserir o 

estagiário nos 3 pilares da Universidade, ou seja, ensino, pesquisa e Extensão.  
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O referido projeto foi bem aceito pela comunidade, e no último ano a procura 

por vagas cresceu muito, mas pela falta de monitores não foi capaz de atender a toda 

procura. As aulas eram realizadas em uma sala em um condômino e essa parceria 

com os moradores do condomínio foi de fundamental importância. Além das aulas 

práticas de judô os alunos também foram incentivados a leitura, e uma vez ao mês 

eram marcadas aulas extras para os alunos apresentarem os livros que leram e os 

trabalhos relacionados ao judô. E no final de cada ano os alunos participavam do 

Festival que era realizado em São Mateus, mas também contavam com a presença 

de outros municípios. Pelo sucesso do projeto e apoio dos professores solicitou a 

renovação do projeto por mais dois anos. 

Outro projeto desenvolvido neste Polo em São Mateus em 2008, foi a “Iniciação 

esportiva em Basquetebol” com registro do SIEX nº 60441/49934 coordenado também 

pelo prof. J. M. esteve ativo até o final do ano de 2009, atendendo cerca de 32 

crianças. Inicialmente atenderam crianças com idade entre 8 a 12 anos, entretanto em 

2009 houve a possibilidade de atender a demanda para crianças de 10 a 16 anos, e 

o objetivo do projeto era de possibilitar as crianças inscritas no programa de Extensão 

do Polo/CEUNE  o acesso ao conhecimento do basquetebol, como um dos conteúdos 

da Educação Física, construir um espaço de experiências e integração entre estudos 

realizados pelos alunos do curso de Licenciatura Plena em Educação Física/S.M e a 

prática pedagógica e construir um elemento de integração entre o Polo/CEUNES e as 

escolas das redes públicas e particulares de ensino fundamental e médio da 

comunidade geral. Ao final do projeto espera-se que os alunos sejam capazes de 

identificar e executar todos os fundamentos do basquetebol.  

 Ao final do projeto concluiu-se que possibilitou o acesso ao conhecimento do 

basquetebol e tudo o que a vivência da pratica de um esporte coletivo pode 

proporcionar sob aspectos físicos, emocionais e sociais além de parcerias firmadas 

durante o projeto com a escola Polivalente e ONG José Bahia também teve uma 

participação de jogos amistosos e competições oficiais na qual as crianças 

experimentaram a situação real de jogo, sempre amparados por uma abordagem 
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reflexiva das experiências ao termino de cada competição. Houve uma produção de 

um artigo cientifico, um projeto de trabalho cientifico e o andamentos de um pôster e 

ganharam patrocínio das viagens para a competição através da mídia local e a 

mudança no comportamento das crianças na escola, na ong e com os pais. Como 

pontos negativos foi apontado que teve muitos dias sem aulas devido as chuvas, e as 

quadras não eram cobertas e também pelas carências de horários disponíveis para 

turmas no período vespertino (grande procura). O projeto foi prorrogado por 2 anos. 

Em 2008, o CEFD tinha um polo em São Mateus, o que possibilitou a implantação de 

programa de extensão para atender a população ao redor, e isso se associa 

diretamente as ações relacionadas com melhoria do programa nacional de educação 

nas áreas da reforma agrária, o que permitiu o auxílio de crianças a adolescentes ao 

acesso a práticas de lutas e basquetebol próximo de suas casas, sem que tivessem 

que deslocarem a lugares mais distantes. Como ao redor não existia projetos gratuitos 

a demanda de procura por vagas foi muito superior ao esperado. A comunidade 

aceitou tão bem, que liberaram a utilização da sala do condomínio, isso chamou a 

atenção, pois no Polo/CEUNES não tinha uma sala própria pra luta, o que dificultaria 

a prática, caso, a comunidade não ajudasse.  

 Essa possibilidade de oferecer acesso ao programas aos moradores de São 

Mateus gera conhecimento para quem oferece e para quem recebe o ensino, e tudo 

isso só é possível se houver uma boa orientação entre os projetos de extensão, as 

Universidades, as instituições de ensino superior e a sociedade, que assim só trará 

benefícios sociais, educativo e culturais aos envolvidos. (NOZAKI, 2012) 

7.4 AÇÕES RELACIONADAS PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL, 

EM ESPECIAL A PRODUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS SIMBÓLICOS E O 

ENSINO DAS ARTES  
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 Desde 2012 a 2014, o prof. O. S., desenvolveu o Projeto “Memórias da 

Educação Física e do esporte no Espírito Santo” com registro SIEX nº 400168, tinha 

o objetivo de realizar a organização da memória da Educação física e do esporte 

capixaba, no período compreendido entre os anos de 1931 a 1961. Criar fundos 

documentais sobre as matriculas de alunos no período de 1931 a 1961. Elaborar 

relatórios sobre os programas de disciplinas ofertadas no curso de educação física no 

período enfocado. Desenvolver base de dados via web com professores do 

departamento de arquivologia e NPD para cadastramento dos documentos 

recuperados. Cadastrar as informações dos documentos recuperados em uma base 

de dados eletrônica. Promover a conservação destes documentos através de 

higienização mecânica e pequenas intervenções estruturais. Acondicionar de forma 

adequada os documentos reunidos. Elaborar e obedecer a um arranjo cronológico-

tipológico para triagem e guarda dos processos, visando agilizar a recuperação das 

informações. Facilitar a manutenção das condições de limpeza e preservação dos 

documentos. Divulgar os resultados do projeto para incentivar uma cultura de 

preservação documental. 

 A extensão universitária é apresentada como um dos processos de intervenção 

realizada pela universidade, para formar, junto com o ensino e a pesquisa, o tripé que 

possibilitará o diálogo com os alunos, com os pesquisadores e com a comunidade. 

O projeto de extensão Memória da Educação Física e do Esporte no Espírito Santo: 

organização e tratamento dos arquivos do CEFD/UFES, realizado a partir de julho de 

2012, busca atender as três comunidades, mesmo que em certos momentos faça a 

opção de privilegiar apenas um deles. Está sendo utilizado para a realização das 

atividades de estágio obrigatório pelos alunos de arquivologia do departamento de 

arquivologia. Ele recebeu turmas no segundo semestre de 2013 e no momento, no 

semestre de 2014 também está recebendo três turmas, de 5 alunos cada, para a 

realização de suas atividades acadêmicas. 
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 O projeto nesse momento se encontra em fase de organização, mas o arquivo 

tratado já está sendo consultado para a realização de estudos sobre a história da 

educação física e do esporte no Espírito Santo, tanto por alunos da licenciatura, 

quando da pós-graduação (mestrado em educação física) do CEFD. 

 No ano de 2013 duas monografias de alunos de arquivologia, da Universidade 

Federal do Espírito Santo, foram desenvolvidas utilizando o arquivo permanente como 

referência para as suas discussões. Para o ano de 2014, mais duas monografias de 

alunos do curso de arquivologia estão sendo trabalhadas utilizando os arquivos do 

Centro de educação física e desportos como local de pesquisa e discussão. No início 

do ano de 2013 houve falta de material para realizar o processo de higienização dos 

documentos, ocasionando pouca produtividade por parte do bolsista. Como fator 

positivo podemos indicar a possibilidade do trabalho conjunto entre departamentos da 

UFES para realização de um projeto integrado, permitindo o diálogo entre os 

professores e alunos de diferentes formações. 

 O projeto “Danças Circulantes” coordenado pela profa. Ms. E. S. teve inicio em 

2013 até 2014, com registro no SIEX nº 400546, teve como objetivo possibilitar 

experiências de docência para alunos da graduação do curso de educação física 

(licenciatura e bacharelado), oferecer à comunidade interna e externa da Universidade 

a possibilidade de vivenciar as danças circulantes, como parte da cultura corporal de 

movimentos e como potencializadora de valores humanos, fomentando assim, 

respectivamente, a ampliação da cultura e criação de práticas pedagógicas que 

contribuam para o desenvolvimento de uma educação humana. E por fim, consolidar 

no CEFD ações relativas ao ensino e pesquisa aliados aos projetos de extensão. Uma 

observação a ser feita é que não foi encontrado relatórios finais com a conclusão do 

projeto acima citado. 
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7.4.1 Capoeira 

 No início de 2010 tivemos a inclusão de um projeto novo chamado “Capoeira 

no CEFD” coordenado pela Profa. P. S e pelo Prof. F. L., com o registro SIEX 62491, 

atendendo no primeiro semestre 40 pessoas e no segundo semestre 80 pessoas e 

carregavam como objetivo capacitar os alunos dos cursos de graduação em Educação 

Física (Licenciatura e bacharelado), privilegiando a destinação de bolsas para dois 

alunos de baixa renda, para ministrar aulas de Capoeira buscando desenvolver os 

aspectos históricos, gestuais e musicais presentes nessa manifestação, oferecer à 

comunidade em geral a possibilidade de vivenciar gratuitamente a capoeira e 

consolidar no CEFD ações relativas ao ensino e pesquisa aliados aos projetos de 

Extensão. O projeto capoeira no CEFD iniciou-se em março com as aulas de Capoeira 

Angola. Do período de março a julho a coordenadora e professora do projeto 

desenvolveu as aulas atendendo uma demanda de alunos da graduação em 

Educação Física, alunos de outros cursos da UFES e comunidade em geral da cidade 

de Vitória e adjacências. O total de alunos atendidos ao longo do ano, nesta 

modalidade de Capoeira, foi em torno de 40. As aulas eram divididas entre o 

aprendizado do repertório musical da Capoeira e o aprendizado dos gestos desta 

manifestação cultural, perfazendo o total de 4 horas semanais de aula. 

Em abril o mestre Fábio Luiz Loureiro assumiu a vaga de professor assistente, 

uma vez que foi aprovado no concurso de fundamentos das lutas e passou a compor 

o quadro de professores do Depto. De desporto. O trabalho desse Mestre de capoeira 

já vinha sendo desenvolvido ao longo de 25 anos no CEFD, sempre atuando como 

mestre convidado nos projetos de extensão dos anos anteriores. Com sua chegada o 

projeto Capoeira no CEFD ganhou mais carga horária e aumentou os atendimentos. 

As turmas eram divididas em iniciantes e graduados. A turma de iniciantes, com 

aproximadamente 40 alunos, foi destinada aos alunos que não tinham nenhum 

contato com a Capoeira. Já a turma de graduados, com aproximadamente 40 alunos, 

foi destinada para alunos que obtiveram a primeira graduação na capoeira ou com 
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experiências na sua prática. O trabalho desenvolvido com os iniciantes tinha 

orientação pelo nível de desenvolvimento de cada aluno, auxiliado pela monitoria. 

Aulas dos graduados tinham roteiro de atividades específico por graduação e domínio 

corporal. A partir de agosto pudemos contar com uma monitora, via Sistema de 

Inclusão social, que passou a nos auxiliar nas aulas práticas, bem como nas questões 

pedagógicas e didáticas. Também em agosto demos início ao 1º ciclo de debates da 

capoeira capixaba tratando de temas pertinentes como a esportivização da capoeira 

e a capoeira nas aulas de educação física. 

 Ao termino do projeto notamos ao longo do desenvolvimento do projeto em 

2010 que foi possível cumprir todos os objetivos propostos e que as continuidades 

dessas ações merecem ser continuadas em 2011. Como pontos negativos tivemos 

que a chegada somente no meio do ano de uma monitora para auxiliar no projeto, 

uma vez que projeto já havia se iniciado no mês de março; também notamos uma 

flutuação do público atendido havendo meses nos quais as aulas eram muito 

frequentadas e outros meses (principalmente, nos fins de semestre) nos quais a 

evasão era significativa. E como pontos positivos tivemos o bom desenvolvimento dos 

alunos no processo de ensino-aprendizado da Capoeira tanto com relação aos gestos, 

como a musicalidade e a colaboração essencial da monitora e seu empenho no 

desenvolvimento das atividades reforçando o processo de formação docente 

empreendido no projeto. 

 Foi incluído o projeto de extensão “Capoeira Angola Toca do Goiamun” que 

atendia cerca de 20 pessoas, coordenado também pela profa. Dra. P. S., com registro 

no SIEX nº 69099/400230 que ficou ativo de 2010 até o ano de 2013 com vínculo ao 

“Capoeira no CEFD”, mas que que foi dividido em duas vertentes em junho de 2011, 

até essa data contávamos com uma monitora bolsista PROEX-SIS que auxiliava nas 

aulas e substituía a docente responsável eventualmente. Trazia como objetivo 

capacitar os alunos do curso de graduação em educação física (licenciatura e 

bacharelado) ministrar aulas de capoeira angola buscando desenvolver os aspectos 

históricos, gestuais e musicais presentes nessa manifestação. Oferecer à comunidade 
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em geral a possibilidade de vivenciar gratuitamente a capoeira angola e consolidar no 

CEFD ações relativas ao ensino e pesquisa aliados aos projetos de extensão. 

 Com renovação do projeto em julho de 2011 e a não obtenção de uma bolsista 

para auxiliar nas aulas sobrecarregou a docente/coordenadora do projeto que ficou a 

única responsável por ministrar aulas, sem contar sequer com alunos voluntários para 

auxiliá-la. Além disso, a alta rotatividade dos alunos no projeto, por vezes, desestimula 

os alunos que estão desde o início frequentando as aulas, pois sempre é necessário 

recomeçar o aprendizado para que se forme um grupo de alunos e se possa jogar e 

realizar rodas de capoeira. Infelizmente, nesse período entre 2011 e 2012 os pontos 

negativos são os que prevalecem no projeto como a alta rotatividade dos alunos (já 

mencionado), a falta de instrumentos musicais para o aprendizado do canto das 

músicas de capoeira, a falta de monitores e voluntários para auxílio nas aulas. O ponto 

positivo é que a capoeira angola atrai a curiosidade de pessoas engajadas nos 

movimentos sociais ligados a preservação ambiental, defesa dos direitos de minorias 

e vanguarda de artistas pelo seu caráter de luta de libertação e resistência escrava. 

Desse modo, o grupo de alunos, apesar de pequeno é bastante interessado e original 

o que fortalece a vontade de continuidade do trabalho. 

 Em 2012/2013 contaram novamente com a ajuda de uma monitora/bolsista que 

foi imprescindível para o andamento do projeto auxiliando nas aulas e no grupo de 

estudos sobre capoeira. Infelizmente, nesse período entre 2012 e 2013 os pontos 

negativos são os que prevalecem no projeto desde seu início, como a alta rotatividade 

dos alunos e a falta de instrumentos musicais para o aprendizado do canto das 

músicas de capoeira. Soma-se a isso a sobrecarga de trabalho da docente 

responsável pelo projeto que acumula o cargo de coordenadora de extensão do 

CEFD/UFES, coordena mais 2 projetos de extensão sobre o tema ginástica e 

desenvolve um projeto de pesquisa com alunos de iniciação científica e ministra aulas 

na graduação e pós-graduação latu sensu.  
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 Apesar de ter uma monitora no projeto consideraram que a presença da 

docente responsável é de muita importância, pois a monitora ainda está na formação 

inicial e não conta com um grupo de alunos para auxiliá-la na regência das aulas 

(como ocorre em outros projetos de extensão). Desse modo, decidiram encerrar o 

projeto nesse ano de 2013 e retomá-lo quando possível, sabendo que durante os 3 

anos de existência ele conseguiu disseminar o gosto pela prática da Capoeira Angola 

para todos aqueles que puderam vivenciá-la gratuitamente nas dependências do 

CEFD/UFES. Apesar do encerramento do projeto não podemos deixar de ressaltar 

como ponto positivo a frequência de muitos participantes engajadas nos movimentos 

sociais ligados à preservação ambiental, defesa dos direitos de minorias, artistas de 

vanguarda, estudantes em intercambio do Brasil, pessoas que tiveram sua 

curiosidade aguçada pela capoeira Angola e decidiram praticá-la por seu caráter de 

luta de libertação e resistência escrava. Desse modo, o grupo de alunos, apesar de 

pequeno sempre foi bastante interessado e original. 

 A partir de 2011 o projeto “Capoeira no CEFD” começou a se chamar “Capoeira 

UFES” sendo coordenado apenas pelo Prof. Ms. F. L. e está ativo até o ano atual com 

a coordenação da profa. A. C. pois o seu coordenador está de licença EM 

doutoramento. Tem o registro no SIEX com os números 67437/400353/401427 e 

carrega como objetivo principal capacitar os alunos dos cursos de graduação em 

Educação Física (licenciatura e bacharelado), privilegiando a destinação de bolsas 

para dois alunos de baixa renda, para ministrar aulas de capoeira buscando 

desenvolver os aspectos históricos, gestuais e musicais presentes nessa 

manifestação, oferecer à comunidade em geral a possibilidade de vivenciar 

gratuitamente a Capoeira e consolidar no CEFD ações relativas ao ensino e pesquisa 

aliados aos projetos de extensão.  

 E ao final do projeto concluiu que tiveram a participação da clientela variada de 

professores da UFES, alunos do mestrado e doutorado, acadêmicos e comunidade 

externa em torno de 300 participantes, bem como, lista de espera para participação 

devido à grande procura, além de alunos que desenvolveram trabalho de conclusão 
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de curso, receberam vários convites para eventos no Estado, Brasil e exterior.  

Tiveram a divulgação do projeto em jornais e revistas, visitas em projetos de capoeira 

nas comunidades da Grande Vitória e outros municípios e a participação em batismo, 

graduações e formaturas de capoeira. Durante o ano participaram de uma roda de 

diálogo com debate dos temas polêmicos da capoeira (esportivização da capoeira, 

Capoeira na escola, Formação de professores de capoeira, internacionalização da 

capoeira).   

 A continuidade da parceria com o PPU – Projeto Piloto Universitário onde 

possibilitou o aumento do número de alunos. E como pontos positivos o apoio da 

direção CEFD e departamento de desportos ao projeto nas solicitações ao seu 

alcance administrativo e a grande procura de alunos do CEFD, UFES e comunidade 

em geral. E como pontos negativos as condições da sala (higienização da sala, das 

janelas) e o vazamento de água quando chove. 

7.4.2 Cinema  

Em 2009 e 2010, o Prof. F. C. promoveu o projeto “O CEFD vai ao cinema” 

durante o com registro SIEX nº 59516/66480. Tiveram objetivo de contribuir no 

processo de formação, inicial e continuada, de professores de Educação Física, por 

meio da análise crítico-reflexiva de filmes relacionados ao esporte, oferecer a 

comunidade interna e externa da UFES, acesso à linguagem cinematográfica com 

intuito de ampliar o capital cultural dos participantes do projeto além de compreender 

e analisar criticamente como o esporte é abordado pela indústria cinematográfica, 

evidenciando os condicionantes socioculturais que incidem sobre sua representação 

em filmes e documentários e também investigar, a partir do projeto implementado, os 

limites e as possibilidades da linguagem cinematográfica no processo de formação de 

professores de Educação Física.  

 Concluíram que a implementação de uma ATIF (Atividade Interativa de 

Formação) no curso de Licenciatura em Educação Física que tinha como eixo central 
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problematizar as interfaces do cinema com a educação e a utilização desses recursos 

nas aulas de Educação Física. Vale salientar que é a primeira vez que um projeto 

dessa natureza é desenvolvido no CEFD da UFES e o projeto, com sua temática 

claramente entremeada por um dos objetos de estudos que os alunos têm na mais 

alta estima (esporte), teve um poder de mobilização muito significativo na comunidade 

interna do Centro e sua temática contribuiu para potencializar a formação cultural dos 

alunos do CEFD.  

 O projeto buscou uma educação pelo lazer, ou seja, valendo-se da linguagem 

cinematográfica, que é geralmente acessada e difundida nos momentos de lazer, 

buscou-se a problematização de temas – transversais à prática do professor de 

Educação Física, que sempre desvelam em seu cotidiano. Um aspecto interessante 

dessas problematizações é que elas se deram num caráter interdisciplinar, pois 

palestrantes de diferentes áreas dos conhecimentos participaram da mediação do 

debate e contribuíram com diferentes visões acerca da temática abordada nas 

sessões.  

 No que concerne à publicidade do projeto, esta ficou mais restrita ao âmbito do 

CEFD e do CONESEF (Congresso Espírito-santense de Educação Física), mas o 

projeto também teve outros alcances, como: SEDU (secretaria de educação) e 

PROLICEN (Pró Licenciatura –Curso a distância de Licenciatura em Educação 

Física). O projeto também propiciou a promoção de relações interinstitucionais, tais 

como: UFSC, UGF e Universidad de La Plata (ARG). Mobilização muito significativo 

na comunidade interna do Centro e sua temática contribuiu para potencializar a 

formação cultural dos alunos do CEFD. 

 O projeto “O CEFD vai ao cinema” coordenado pelo prof. F. C. deu continuidade 

durante o período de 10 de março a 20 de novembro de 2010, com registro do SIEX 

66480, trabalhando em relação aos objetivos de contribuir no processo de formação, 

inicial e continuada, de professores de Educação Física, por meio da análise crítico-

reflexiva de filmes relacionados ao esporte, oferecer a comunidade interna e externa 
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da UFES, acesso à linguagem cinematográfica com intuito de ampliar o capital cultural 

dos participantes do projeto, compreender e analisar criticamente como o esporte é 

abordado pela indústria cinematográfica, evidenciando os condicionantes 

socioculturais que incidem sobre sua representação em filmes e documentários e 

investigar, a partir do projeto implementado, os limites e as possibilidades da 

linguagem cinematográfica no processo de formação de professores de Educação 

Física. No final do projeto conclui-se algo parecido com ano anterior, a implementação 

de uma ATIF (Atividade Interativa de Formação) no curso de Licenciatura em 

Educação Física que tinha como eixo central problematizar as interfaces do cinema 

com a educação e a utilização desses recursos nas aulas de Educação Física. Vale 

salientar que é a primeira vez que um projeto dessa natureza é desenvolvido no CEFD 

da UFES e o projeto, com sua temática claramente entremeada por um dos objetos 

de estudos que os alunos têm na mais alta estima (esporte), teve um poder de 

mobilização muito significativo na comunidade interna do Centro e sua temática 

contribuiu para potencializar a formação cultural dos alunos do CEFD. 

 O projeto buscou uma educação pelo lazer, ou seja, valendo-se da linguagem 

cinematográfica, que é geralmente acessada e difundida nos momentos de lazer, 

buscou-se a problematização de temas – transversais à prática do professor de 

Educação Física, que sempre desvelam em seu cotidiano. Um aspecto interessante 

dessas problematizações é que elas se deram num caráter interdisciplinar, pois 

palestrantes de diferentes áreas dos conhecimentos participaram da mediação do 

debate e contribuíram com diferentes visões acerca da temática abordada nas 

sessões. No que concerne a publicidade do projeto, esta ficou mais restrita ao âmbito 

do CEFD e do CONESEF (Congresso Espírito-santense de Educação Física), mas o 

projeto também teve outros alcances, como: SEDU (secretaria de educação) e 

PROLICEN (Pró Licenciatura –Curso a distância de Licenciatura em Educação 

Física). O projeto também propiciou a promoção de relações interinstitucionais, tais 

como: UFSC, UGF e Universidad de La Plata (ARG). Mobilização muito significativo 

na comunidade interna do Centro e sua temática contribuiu para potencializar a 

formação cultural dos alunos do CEFD; 
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 E desenvolveu também em 2017, o projeto “Educação e cinema: A formação 

cultural dos professores em tela” com registro SIEX nº 401770, com objetivo de 

contribuir no processo de formação inicial e continuada, de professores das diferentes 

áreas, por meio da análise crítico-reflexiva de filmes relacionados aos temas do 

currículo, cotidiano escolar e da prática docente. 

7.4.3 Lutas 

 Em 2011 iniciava o projeto “Núcleo de lutas do CEFD-UFES” (ainda tinha a 

Capoeira em sua composição até 2012, onde passou a ser um projeto também como 

já mencionado anteriormente), com a coordenação do Prof. Ms. F. L, este projeto está 

ativo até o ano atual com a coordenação do prof. Dr. L., devido o seu anterior está de 

licença para doutorado, o projeto tem registro no SIEX nº 70745/400319/401428, e 

traz como objetivo principal capacitar os alunos dos cursos de graduação em 

Educação Física (Licenciatura e bacharelado) para ministrar aulas de iniciação das 

lutas Judô, JIU-JITSU, AIKIDO, NINJUTSO e CAPOEIRA (até 2012) KARATÊ, TAE 

KWON DO (incluídos em 2013 até 2016), MUAY THAI (incluído em 2014 e até 2016), 

além de oferecer à comunidade em geral a possibilidade de vivenciar gratuitamente 

as lutas e consolidar no CEFD ações relativas ao ensino e pesquisa aliados aos 

projetos de extensão, buscando desenvolver os aspectos históricos, gestuais e 

técnicos,  

 Em 2011 tentou proporcionar atividade física para os agentes da Guarda Civil 

Municipal de Vitória-ES (GCMV) no exercício das suas funções por meio da prática 

das lutas, entretanto ficou difícil estabelecer o horário entre a GCMV que pudesse 

atender aos seus servidores (Guarda civis). Esta dificuldade levou a não realização 

das ações vinculadas a GCMV 

 O projeto núcleo de lutas CEFD-UFES é uma iniciativa nova e desafiadora que 

busca agregar no mesmo espaço várias práticas de lutas. Procuraram realizar estudos 

que viabilizassem as metodologias de ensino das lutas, na perspectiva e continuidade 
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do projeto. Entre as ações, destacaram as reuniões de planejamento pedagógico e 

debate sobre as lutas objetivando esclarecer formas de seu ensino na extensão, 

divulgação no meio acadêmico e externo das possibilidades das práticas das lutas no 

CEFD/UFES, aulas e avaliação do projeto. Como fatores positivos a divulgação no 

meio acadêmico e externo das possibilidades das práticas das lutas no CEFD-UFES. 

Apoio direção CEFD e departamento de Desporto ao projeto, a procura maior de 

alunos do CEFD, UFES e comunidade em geral em algumas práticas como jiu-jitsu e 

Aikido, troca de faixa na modalidade Jiu-jitsu, a adesão dos professores voluntários 

para ministrarem aulas no projeto e a Adesão de novos professores e lutas para o 

projeto passando em 2012 para: NUCLEO DE LUTAS CEFD-UFES-JUDÔ | JIU-JITSU 

| NINJUTSU | NEI KUNG | TAE KWON DO. Como fatores negativos citando que 

trabalhar com acadêmicos voluntários cria uma rotatividade grande dificultando o 

desenvolvimento das ações do projeto. 

 O número de alunos inscritos nas lutas em 2011 a 2012 foi de aproximadamente 

100 alunos, em 2013 a aumentou para 200 pessoas e isso se explica devido a parceria 

com o Projeto Piloto Universitário (PPU) que aumento. Em 2015 teve 

aproximadamente 250 alunos e 300 alunos em 2016 e a ampliação do projeto para 

São Mateus/CEUNES na modalidade judô com o professor L. C. Este desenvolveu 

atividades para crianças em parceria com a SESPORT/Projetos campeões do Futuro 

e para adultos e com a Policia Militar. A boa difusão em 2015 e 2016 do projeto entre 

a comunidade acadêmica e externa contribuiu para iniciar o ano de 2017 com as 

modalidades judô, jiu-jitsu, sanda (boxe chinês) e kendô. 

 Em 2015 até 2017 conta nos relatórios que está ativo o projeto “Karatê-do 

universitário: Arte marcial formando cidadãos”, coordenado pelo prof. F. A., com 

registro SIEX nº 401063 e tinha como objetivo proporcionar qualidade de vida, aqui 

entendida como direito a prática de esporte ao aprimoramento da saúde para 

comunidade universitária e comunidade externa por meio do treinamento do Karatê-

dô como atividade física orientada e sistematizada. Desenvolver atividade coletiva e 

trabalho em equipe. Desenvolver por meio de atividades desportivas de lutas o 
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autocontrole, a concentração, o equilíbrio psicomotor e condicionamento físico, o 

gosto pela atividade física, o espírito de liderança, a autoconfiança e a solidariedade. 

 Ao longo do desenvolvimento desse projeto de extensão Universitária, em 

2015-2016 foram 18 alunos que já participaram de exames graduação de faixa, sendo 

12 para a faixa amarela e 6 para a faixa vermelha, tendo ainda várias etapas para que 

os demais participantes possam ser submetidos à exames de faixas posteriores e em 

geral teve a participação de 60 alunos. Foram elaboradas diversas discussões e 

eventos internos tendo uma participação bastante efetiva dos alunos integrantes 

desse projeto, tais como torneio interno de Karatê, somente entre os participantes do 

projeto, juntamente com outros participantes da mesma associação a qual esse 

projeto está vinculado. Curso de arbitragem chancelada pela Federação Espírito-

santense de Karatê, Seminário de treinamento técnico de Kata e Shiai Kumitê, além 

da participação dos alunos em campeonatos externos de karatê (campeonato 

estadual). Como ponto positivo pode-se destacar o apoio da PROEX na concessão 

de uma bolsa de extensão para o apoio à coordenação desse projeto, pois sem o 

apoio do bolsista todo o trabalho seria muito prejudicado, podendo até mesmo 

inviabilizar a continuidade do projeto. Não há ponto negativo a ser destacado. 

7.4.4 Andora 

 Formada em 2008, a Cia de dança Andora, com a coordenação do o prof. A. 

C., com registro SIEX nº 400452/400189/401071/401509, e está ativo até hoje se 

constituiu como espaço de prática e reflexões sobre a dança para universitários que, 

posteriormente, se formaram/se formam professores. Assim, expandir os 

conhecimentos construídos na companhia para instituições de atuação dos 

membros/docentes foi algo que sempre permeou as ações do grupo. Em 2014 isso se 

efetivou e, agora, se coloca como ação permanente e anual do grupo.  

 Em 2011, com o objetivo de contribuir na formação inicial e continuada de 

professores no que se refere ao conhecimento do campo da cultura popular, na 
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formação para o magistério dos estudantes da UFES no campo da cultura popular, 

com a atuação e formação continuada de professores da Educação Básica produzindo 

e distribuindo materiais didáticos sobre a dança, folclore e cultura popular. Formar 

grupos de representação no campo da dança, do folclore e da cultura popular para 

participação em eventos e oferta de curso e oficinas para a comunidade interna e 

externa, complementar a formação de professores para atuação direta no ensino do 

folclore em escolas e comunidades do estado do ES e contribuir na preservação dos 

elementos da Cultura Popular por meio da produção e sistematização de material 

coletado. 

 Trata-se de um projeto que insere os estudantes no campo da Cultura Popular, 

registrando as manifestações de folclore e cultura popular em festas e eventos, 

sistematizando materiais produzidos materiais didáticos. Além disso, o projeto cria 

condições de acesso de professores de educação básica aos materiais produzidos e 

criou um grupo de apresentações de dança que representa a universidade em vários 

eventos e ministra oficinas de danças abertas ao público, preferencialmente aos 

professores. É um projeto que está inserido no projeto Goiamum. 

 Como conclusão no período de 2012-2013 o grupo participou de várias 

aberturas de eventos acadêmicos da UFES, em escolas de educação básica, eventos 

da terceira idade e de importantes festivais, como: Festival de Olímpia-SP, Festival 

Internacional de Passo-Fundo RS, Festival Internacional de Almeirim-Portugal. Além 

disso, realizou apresentação no Colégio Doutoral da Universidade de Estrasburgo-

França, mais de 100.000 pessoas assistiram aos espetáculos do Grupo Andora. 

 No processo de formação dos integrantes do grupo em 2014, foi visível o 

crescimento da bagagem cultural de cada um, principalmente nas fases de estudos e 

preparação para apresentações de grande vulto no Brasil e no exterior. Os integrantes 

passaram por situações e contextos muito diferentes e ricos do ponto de vista étnico, 

social, cultural, educacional e artístico, desde espaços simples como escolas da 

periferia da Grande Vitória, passando por espaços históricos no continente europeu 
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até pela Tribos indígenas do Amazonas. Foi bastante significativo o envolvimento do 

Projeto com professores em processo de formação continuada. O conteúdo ministrado 

para a construção curricular da educação integral que se pretende no Brasil. Foram 

mais de 1000 crianças e jovens que vivenciaram as atividades do projeto e aceitam 

com mais tranquilidade e interesse a proposta do conteúdo envolvendo a cultura 

popular nas escolas. Os fatores positivos foram a receptividade e interesses das 

escolas nas atividades do grupo; o reconhecimento paulatino da Universidade sobre 

a importância do grupo e o crescimento cultural de nossos integrantes. Os fatores 

negativos são a fata de pessoal no apoio administrativo, falta recurso materiais de 

apoio como figurinos e equipamentos e a falta de recursos para o deslocamento do 

grupo para trabalhos de campo e apresentações. 

 Em 2015 concluiu que projeto está inserido no contexto da produção cultural 

que contribui para preservar as múltiplas manifestações da Cultura Popular e do 

folclore no Brasil, com olhar mais concentrado nos vários territórios que constituem 

conjunto de culturas que formam a identidade capixaba. É uma ação que envolve o 

estudante com a comunidade externa ao mundo universitário e o prepara para o 

magistério com uma visão mais ampliada e contextualizada de cultura. Sua 

fundamentação está na produção sobre o folclore, representado principalmente por 

Guilherme Santos Neves e Hermógenes da Fonseca que mapearam com muita 

propriedade o tema em todo o território do Espírito Santo e nos permite ampliar e 

aprimorar os estudos.  

 Tais estudos apontam para um Estado em situação de redução significativa da 

presença do folclore nos diversos ambientes sociais, inclusive nas escolas. 

Subjugados pela Indústria cultural, educadores em geral demandam por informações 

e materiais didáticos que possam leva-los a uma mudança de comportamento e 

contemplação da diversidade cultural no ambiente escolar, como preconiza a 

legislação educacional brasileira. Nos dias de hoje, o Projeto já possui uma longa 

caminhada nesse campo e partirá para movimentações mais sofisticadas. 

Lançaremos mão de nossos estudos para afinar o roteiro de visitas, priorizando 
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apenas as festas e eventos que possuem um alto nível de tradicionalidades e 

costumes. Além disso, o trabalho de produção de material didático, a partir de dados 

coletados até 2015, já está em condições de produção de arte, editoração e 

impressão. Portanto, o material a ser coletado em 2016 servirá para aprimoramento e 

sofisticação de que já foi sistematizado até o momento. Do ponto de vista material, 

possuímos um grande acervo de materiais, fotos, publicações para o nosso estudo 

enriquecendo cada vez mais o nosso conhecimento.  

 Em relação a infraestrutura, possuímos um bom espaço para que ocorra 

nossas atividades, ensaios e projetos relacionados ao grupo com a comunidade 

interna e externa. Do ponto de vista do nosso conhecimento, temos a preparação de 

atividades junto a comunidade, temos as oportunidades de conhecer e vivenciar um 

leque amplo e diversificado do pronto de vista social e cultural através de nossas 

viagens, nos motivando cada vez mais a continuar com o projeto, pelo fato de ter 

contato com outras culturas e comunidades, descobrindo as diversidades. As 

publicações de textos através de nossos conhecimentos com a cultura popular, as 

possibilidades e as ampliações do nosso conhecimento para além das salas de aula 

e das atividades acadêmicas convencionais e enriquecendo cada vez mais o nosso 

conhecimento. 

 Em 2016 houve a reconstrução da manifestação do “Boi de goiabeiras”. Trata-

se de uma brincadeira popular da região da grande Goiabeiras, localizada na Velha 

Goiabeiras, que está em processo de extinção e inatividade. A reconstrução foi 

apresentada ao público em no Festival de Folclore de Olímpia-SP e segue em 

processo de montagem final. Publicação de artigo na Revista do IFHAN da Paraíba, 

intitulado: “Patrimônio Imaterial e Educação: Intervenções pedagógicas com o Congo 

Capixaba”. Publicado no Livro: Educação Patrimonial políticas, relações de poder e 

ações afirmativas, pela casa do patrimônio da Paraíba. Descoberta de resíduos de 

manifestação extinta (Dança do Esquinado) e planejamento de reconstrução. Trata-

se de uma atividade popular cuja música que embalava a dança serviu de inspiração 

a Villa Lobos em sua composição do Chorus nº5. Falando em abrangência social 
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temos a nossa a Mostra Pedagógica de Danças populares é uma iniciativa da CIA de 

Dança Andora, realizada desde 2014, e tem objetivo de dar visibilidade às iniciativas 

de professores e escolas que desenvolvem atividades relacionadas com as danças 

populares em instituições de ensino.  

 Com aspectos negativos: A falta de recursos, e investimento em nossas 

atividades. E como ponto positivo é importante ressalta que até mesmo com 

pouquíssimos recursos fazendo acontecer, com muito empenho e determinação dos 

integrantes do grupo. O projeto conta hoje com mais de 50% de seus integrantes 

formados e atuando profissionalmente sem desligamento do grupo e contribuindo no 

campo pedagógico com proposta de mais projetos como é o caso da “escola livre de 

danças populares” que já funciona no horário de 17 as 18 horas duas vezes por 

semana na sala de dança do CEFD. 

 O prof. A. C. em 2012 deu início ao projeto “Goiamun” com registro no SIEX nº 

40189, tinha o objetivo de contribuir na formação inicial e continuada de professores 

no que se refere ao conhecimento do campo da cultura popular. Além de contribuir na 

formação para o magistério dos estudantes da UFES no campo da cultura popular, 

contribuir com a atuação e formação continuada de professores da educação básica 

produzindo e distribuindo materiais didáticos sobre dança, folclore e cultura popular e 

formar grupos de representação no campo da dança, do folclore e da cultura popular 

para a participação em eventos e oferta de curso e oficinas para a comunidade interna 

e externa. 

 Trata-se de um projeto que atua junto às atividades de cultura corporal ligada 

às manifestações populares em geral, sobretudo no que se refere às danças e 

folguedos. O projeto oferece suporte técnico e didático para as disciplinas de Danças 

do CEFD e produz acervo para práticas pedagógicas de professores das redes de 

ensino da educação básica. Dentre as atividades desenvolvidas, consta a participação 

em várias festas e encontros de cultura popular como: Festa do imigrante de santa 
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Tereza (Carretela); Festa do Pomerano em Santa Maria do Jetibá; encontro de jongos 

e caxambus em Alegre e festa do Ticumbi em Itaúnas-Conceição da Barra. 

 Em todos os eventos ouve interação dos estudantes com os manifestantes e 

com a manifestação diretamente, coleta de informações e dados relevantes para a 

produção didática e enriquecimento do acervo. Nesse período, além das atividades 

rotineiras, o projeto inovou criando um horário para ensino e aprendizagem da dança 

para a comunidade todas as quintas-feiras, 19 horas, quando atendeu cerca de 1200 

pessoas e realizou dois programas de rádio em nível experimental, veiculado pela 

rádio universitária, tendo recebido inúmeras mensagens de apoio e boa receptividade. 

Acreditamos que o objetivo inicial do projeto, de levar cultura da dança foi atingido, 

pois despertou o interesse por ações educativas e sociais entre os participantes, o 

que nos leva a solicitar mais uma bolsa além da existente no Projeto Goiamum. 

7.4.5 Fordan 

 Desde 2012 até o ano atual está ativo o projeto “Formação em Dança -

FORDAN” com registro SIEX nº 400559, coordenado pela Prof. Ms. R. P. até 2017, 

mas se afastou para fazer doutorado e quem assumiu a coordenação de todos os 

seus projetos foi o Prof. N. atendendo cerca de 150 pessoas. 

 A Prof. Ms. R. P., propôs desde 2014 a 2016 o projeto “A cultura popular: 

Problematização e enfrentamento da violência, com registro no SIEX nº 400823 que 

tem como objetivo de contribuir na formação dos estudantes dos cursos de 

licenciatura e bacharelado do CEFD/UFES e intervir na realidade social de crianças e 

adolescentes de São Pedro criando estratégias de problematização e enfrentamento 

da violência. Realizar oficinas sobre cultura popular para 150 crianças e adolescentes 

da ONG LBV, buscando o enfrentamento da violência e fortalecimento de valores 

democráticos e promoção dos direitos humanos. Construir um acervo cultural 

pedagógico e instrumental balizado por trocas entre saberes acadêmicos e populares 

contribuindo para fortalecimento da cultura popular como enfrentamento da violência. 
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 Ao final concluiu que com intuito de dar visibilidade a proposta pedagógica-

política do projeto FORDAN apresentamos os cincos eixos que tem nos permitido a 

contestação e resistência de forma criativa às políticas neoliberais que 

constantemente como na comunidade foco do citado projeto. Com base na proposta 

de pesquisa, durante estes 10 anos de trabalho com a pesquisa intervenção e a 

cartografia, criamos os seguintes eixos para o trabalho com a dança, estes têm nos 

permitido ressignificar os fazeres cotidianos frente a complexidade educacional. 

Produção do conhecimento; educação do movimento; relação com o cotidiano; tema 

transversal; criação. Estes eixos são trabalhados dentro de uma dinâmica dialética 

evitando a fragmentação entre as atividades. 

 No eixo produção do conhecimento, nossos estudantes são despertados como 

sujeito políticos do conhecimento, enquanto produção sócio histórica, estudam os 

saberes presentes nas danças. Entendendo que os preconceitos raciais presentes em 

sua corporeidade também estão historicamente construídos. No eixo Educação do 

movimento, propomos atividade de apropriação e criação das danças que exigem a 

técnica dos movimentos, mas também e principalmente a sensibilidade. O espetáculo 

de dança sobre vivencia infantis foi fundamental para que entendessem os processos 

de violências vividas e como através da dança podiam expressar essa violência e 

denunciar para o que estavam assistindo. No eixo Relação Com o cotidiano, 

contextualizamos os movimentos das danças ensinas relacionando-os com atividades 

da vida, o que nos permite a problematização e intensificação de uma pluralidade 

desses movimentos. Neste momento foram criados movimentos que estavam 

relacionados a processos vividos pelas crianças em ambientes escolares, familiares 

etc. No eixo Tema transversal, acolhemos as queixas sobre as violências 

experenciadas pelas crianças em seu cotidiano; com o uso da dança e outras formas 

de arte, com o grafismo e a pintura, criamos espaços de compartilhamentos e 

elaboração dessas experiências conflituosas. No eixo Criação, trabalhamos os 

exercícios de resistência às violências como afirmação de potenciais, criando 

constantemente apresentações de dança que busquem como diz Valter Benjamim 

escovar a história à contrapelo. 
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 Coloca-se como desfio desta proposta entender os conflitos na perspectiva da 

agonística, fazendo a crítica, compreendo o poder como um conjunto de dispositivo 

de sujeição. Como afirma Foucault (1979), agimos sempre em conformidade com 

aquilo que o poder constantemente produz em nós, o que nos alerta para a 

possibilidade sermos cúmplices da nossa própria dominação. Considerando os limites 

de nossa fala, privilegiamos três conceitos considerados, por nós, fundamentais para 

esta proposta de trabalho. Experiências como um acontecimento, com: 

[...] enfrentamento da diversidade de situações e de problemáticas que não 
estão dadas a priori, mas que são produzidas nas relações e que requerem 
coletivização de análises, experimentação do pensamento, intervenção 
contextualizada, ou seja, ações construídas entre os pares, singularizando 
iniciativas (AGUIAR, 2008, p.37) 

 Formação como luta para que o educador descubra seus caminhos e entre 

encontros, conflitos e contradições construam permanentemente territórios estéticos 

de vida (Aguiar, 2008). Invenção como criação de “modos de agira que afirmem a 

inesgotável potência de criação que compõe o vivo” (HECKERT, 2014, P. 477). Diante 

do exposto parece-nos importante pensar na seguinte problemática de pesquisa: 

como e que práticas inventivas, do projeto de extensão “formação em dança”, tomam 

como matéria de formação os encontros, os conflitos e as contradições? Estas estão 

sendo nossa problemáticas para o semestre 206/2 e 2017/1. 

 Nossos fatores negativos aparecem como desafios a serem vencidos. O 

primeiro diz respeito à reinvenção de cada um de nós que está junto as crianças e 

adolescentes no sentido de reconstruir em nós formas de ver e sentir a violência que 

muitas vezes já está naturalizada e por isso dificulta a intervenção. A segunda questão 

diz respeito a financiamento: figurinos, ônibus, instrumentos musicais, remuneração 

de alunos, pois temos muitos alunos que ainda são voluntários. A forma como temos 

resolvido emergencialmente é apelas para campanhas ou pagar do próprio bolso. 

 Como Fatores positivos a equipe cresceu muito com o contato com as crianças 

e educadores, estar na comunidade nos ajuda muito a pensar o trabalho com essas 
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crianças e construir metodologias de ensino da dança centrada na realidade 

educacional do contemporâneo. Com isso repensamos até mesmo as atividades das 

disciplinas que ministramos e acima de tudo repensamos postura como educadores, 

nossos valores nesse processo de humanização. 

 O Laboratório Instrumental de dança (LIDA), com coordenação também da 

Profa. Ms. R. P. com registro SIEX nº400819, desde 2012 a 2017, com objetivo de 

propor a formação de profissionais de dança centrada na realidade social, tomando-a 

como foco do processo de ação-reflexão-ação para e no ensino-aprendizagem desse 

conteúdo. Para tanto busca contribuir na formação dos alunos do Curso de Educação 

Física proporcionando a vivência com o ensino da dança. Atender as diretrizes 

curriculares proporcionando ao aluno a realização de atividades complementares 

oferecendo oficinas de danças para os acadêmicos de EF. Fortalecer uma parceria 

entre o Centro de Educação Física da UFES e Instituições que desenvolvem 

atividades com a dança.  

 O laboratório instrumental em dança fica e localizado na sala de dança do 

CEFD da UFES, nele oferecemos curso de danças a cada semestre. O laboratório 

começou a funcionar em 2012/2 com a aprovação do projeto de extensão FORDAN. 

Desde então temos formado alunos que estão matriculados regularmente no curso de 

Educação Física da UFES e que desejam trabalhar com o conteúdo dança. Os cursos 

oferecidos foram em 2014/2, 2015/1. Cada turma tem em média 35 alunos. O material 

utilizado no curso é fornecido pelo próprio CEFD e preparado pelos bolsistas com a 

orientação dos professores que atuam que coordenam o projeto. O projeto possuía 

em 2015 um aluno bolsista e vários alunos voluntários. Como metodologia o projeto 

trabalha com a perspectiva reflexiva de educação física em que os bolsistas estudam 

propostas interativas e reflexivas de ensino com base na disciplina fundamentos da 

dança, oferecida pelo curso e articulada com o projeto. Ainda, a partir de um 

diagnóstico com os alunos que se inscreveram no curso de formação em dança eles 

fazem o planejamento, o cronograma com a sequência de aula, contudo, à medida 

que as aulas vão acontecendo eles vão modificando para atender as necessidades 
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dos alunos. Embora os bolsistas busquem fortalecer o ensino técnico das danças, pois 

estão formando futuros professores, o curso também oportuniza discussões sobre a 

formação e ensino da dança com profissionais convidados para esse fim. O acesso a 

dança a toda a comunidade interna e externa a UFES também tem sido modificado 

graças ao LIDA, muitos não possuem condições financeiras para pagar uma escola 

de dança, que hoje tem uma mensalidade em torno de 200 e 300 reais e nosso projeto 

oportuniza a essas pessoas terem essa vivencia corporal gratuitamente. 

 A relação teoria e prática tem sido problematizada, principalmente, revendo 

metodologia de ensino-aprendizagem e concepções de formação humana necessária 

a realização das mesmas. Os alunos das disciplinas fundamentos da dança do 

Bacharelado e oficinas e ATIF de docência da dança na licenciatura fazem visita de 

campo nas oficinas do LIDA, com o objetivo de observar e problematizar as 

metodologias do ensino da dança. Na pesquisa que realizamos sobre aprendizagens 

inventivas analisando o ensino-aprendizagem da dança, percebemos que o bailarino 

para dança, ele terá que realizar a invenção de si e dos movimentos da dança. Isto 

pode ser entendido de forma mais clara quando Kastrup (2005) argumenta que a 

aprendizagem não é uma questão de adaptação, mas sim de invenção e que isso 

envolve técnica e sensibilidade. No processo de construção do espetáculo “emoções 

inconscientes político-ideológicas construímos com os bailarinos o entendimento de 

que aprendizagem inventiva está para além do gesto mecânico, para produzir o que 

Kastrup (2005, p.3) chama de breakdown, ou seja, uma,  

[...] rachadura, um abalo, uma bifurcação no fluxo re-cognitivo habitual. O 

conceito de breakdown é essencial na argumentação de que não existe 

mundo prévio, nem sujeito pré-existente. O si e o mundo são co-engendrados 

pela ação, de modo recíproco e indissociável. Encontram-se por sua vez, 

mergulhados num processo de transformação permanente. 

 

 O espetáculo foi construído depois que debatemos sobre várias temáticas 

incluindo, Regime Militar, mídia, maioridade penal, violência contra mulheres. O foco 
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foi apresentar a complexidade da violência, e a construção do medo em nossas 

experiências cotidianas. Temos utilizado autores como Bosi (1992), Pirest (2007) e 

Bourcier (1987) e Nanni (2003) compreendendo a importância da técnica, mas 

ampliando as possibilidades da dança ao ressignificar os movimentos da dança como 

um diálogo entre homem e o mundo. Esse curso de formação em dança oferecido aos 

alunos tem sido fundamental para repensar o ensino da dança na disciplina 

Fundamentos da Dança e também em outros momentos do curso. Os monitores que 

atuam no projeto possuem saberes que se complementam em relação à dança. 

Alguns tem experiência com vários estilos de dança, por isso o projeto estimula essa 

troca de experiência, já que no laboratório instrumental eles passam por uma 

formação ao ensinar para os outros os saberes instrumentais que possuem. São 

alunos que já tiveram experiência com a dança em outros espaços de dança. O projeto 

selecionou esses alunos para principalmente complementar a formação desses com 

a dimensão pedagógica e social, já que serão professores de dança e não apenas 

dançarinos e bailarinos. Para tanto acompanhamos o desenvolvimento acadêmico 

dos alunos, pois estamos sempre nos reunindo, revendo saberes e valores 

necessários ao projeto, o que favorece essa relação entre teoria e prática e isso 

acontece no grupo de estudo uma vez por semana. Os monitores voluntários e o 

bolsista estão construindo estudos (monografias, artigos e projetos de mestrado) com 

base nas experiências realizadas no projeto e nas discussões do grupo de estudos. 

 O projeto alcançou os objetivos proposto: Contribuiu na formação dos bolsistas 

que ao planejarem as oficinas, estudar temas relacionados a dança, escrever artigos, 

dar aula nas oficinas, ampliaram suas possibilidades de aprendizado e formação 

acadêmica. Contribui também na formação dos alunos que realizaram os cursos de 

dança promovidos pelo projeto, além de fornecer certificação como atividade 

complementar. Contribuiu com a formação de pessoas da comunidade que trabalham 

com dança ao participarem dos seminários e eventos de dança promovidos pelo 

projeto. Contribuiu com produção acadêmica sobre a cultura da dança a partir das 

participações dos bolsistas e professores nos eventos de diversas áreas. Os alunos 
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ao apresentarem os espetáculos de dança construídos no grupo de dança, 

promovidos pelo projeto de extensão, divulgavam o nome do CEFD e da Proex/UFES. 

 O caráter interdisciplinar e de abrangência social foi bastante contemplado pelo 

projeto, pois embora este tenha característica de oficinas de dança, os alunos passam 

e a fazer parte dos debates e também do grupo de dança que tem como foco a dança 

a partir de uma problematização da realidade. Este ano organizamos um espetáculo 

de dança que teve como temática: “O homem criativo “intervindo” na violência, com 

base nos estudos de Picasso e também da discussão de educação e direitos humanos 

sobre a complexidade da violência”. Esta apresentação é base das nossas discussões 

nos eventos que participamos, pois apresentamos dança e fazemos as discussões 

dos temas. Como fatores negativos estão ligados as despesas com figurino, e com as 

despesas com viagens para apresentações dentro e fora do Estado e também porque 

muitos alunos ainda são voluntários. E como fatores positivos: a dança como diálogo 

das problemáticas sociais – os espetáculos que são realizados pelo LIDA estão 

abrindo diálogo com jovens, educadores, familiares e gestores sobre a problemática 

da violência que temos problematizado. Também a formação humana e técnica da 

equipe e também o número grande de voluntários que possuímos já que o grupo de 

dança necessita de um número grande de bailarinos que participam dos debates, 

ensaios e apresentações realizada pelo projeto. A visibilidade que a dança passa a 

ganhar no CEFD da UFES, como uma cultura necessária e possível de ser 

incorporada a qualquer atividade profissional exercida por nossos alunos, seja no 

âmbito escolar e não escolar. Muitos alunos não sabiam dançar, aprendem e passam 

a ter uma vida social melhor, pois relatam que se sentiam constrangidos em 

churrascos e outras festas familiares e sociais por não saberem dançar forró e samba. 

 Durante os anos de 2012 a 2014, existiu um projeto que sustentou a ideia deste 

trabalho pois buscou preservar a “Memórias da Educação Física e do Esporte no 

Espírito Santo” e os resultados foram incríveis, pois permitiu o acesso dos estudantes, 

ampliando assim as informações para quem tivesse interesse com, além da parceria 

entre o curso de arquivologia, se tornando um local de estágio para os estudantes de 
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arquivologia. Este e os outros projetos citados nesse tópico tem relação com a 

promoção do desenvolvimento cultural, em especial a produção e preservação de 

bens simbólicos e o ensino das artes. Como forma de disponibilizar cultura a quem 

não conhecia foram criados projetos para potencializar o acesso dos mesmos, aberto 

a comunidade externa e interna, trazendo cultura em forma de danças e disseminando 

para o mundo a nossa cultura capixaba sendo reconhecida e ganhando oportunidades 

cada vez maiores, e outros através da dança também de forma mais “assistencialista” 

em busca de ajudar as crianças a conhecerem o novo e mostrando as possibilidades 

com a dança, além de serem um local de aprendizado e de ensino, se relacionando 

diretamente com matérias do curso de Educação Física tanto bacharelado quanto 

licenciatura, envolvendo os alunos, professores e comunidade o tempo todo. Em 

contrapartida, os cortes orçamentários e a sobrecarga de projetos em apenas um 

coordenador fez com o projeto “Capoeira Goiamum” chegasse ao fim, mesmo o 

projeto sendo eficiente em questão ao oferecimento e acesso à cultura. Tivemos 

projetos nesses últimos dez anos, que buscavam conquistar o público de uma maneira 

nova, através de filmes, e que o resultado foi implantação de uma ATIF, logo o acesso 

a essa ação de extensão se relacionou diretamente com o ensino e com o que diz 

Serrano (2013) sobre a forma de se fazer extensão é necessário compreender o outro 

como sujeito histórico, cultural, respeitando seus valores e cultura.  E assim, ela ainda 

cita que os movimentos da extensão “revestem-se da horizontalidade e do 

conhecimento e respeito à cultura do local onde se desenvolve, e assume um 

compromisso com as mudanças” (p. 6). E caso seja desqualificada a extensão esta 

por si só compromete também a qualidade do ensino e da pesquisa. (MONTEIRO; 

SACRAMENTO, 2011) É importante o reconhecimento que as danças culturais, os 

movimentos de capoeira, o cinema, trazem de forma similar um aproximação com a 

sociedade e com a história, e que unir estas áreas dentro de uma universidade, traz 

pra si e para quem o convive um saber mais amplo, pois inclui ensino e a pesquisa 

juntos, e é capaz de desenvolver um ser mais completo. 
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7.5 AÇÕES RELACIONADAS A MELHORIA DO ATENDIMENTO À CRIANÇA, AO 

ADOLESCENTE E AO IDOSO 

7.5.1 Programa de Extensão 

No decorrer de 2011 a Profa. Dra. P. S. criou um Programa chamado “Extensão 

do CEFD”, passando a coordenação para Profa. Ms. R. S. nos anos de 2016 a 2017 

e atualmente o prof. Dr. U. O está como coordenado da Extensão, este programa 

possui o registro SIEX nº 69284/500056. O objetivo da criação de um programa amplo 

de extensão, ao qual serão vinculados os novos projetos do CEFD, se dá a partir da 

ideia de proporcionar melhorias quanto à orientação dos docentes, discentes e 

funcionários no que tange a submissão de projetos, prazos editais e relatórios de 

desenvolvimento de atividades, proporcionar uma melhor articulação e comunicação 

entre o CEFD/UFES e a PROEX, aumento de projetos inscritos na base de dados 

SIEX e dinamizar o processo de aquisição de materiais e equipamentos.  

Ao final observou que o programa de Extensão visa abranger o máximo 

possível de atividades desenvolvidas no centro de Educação Física e Desportos e que 

deverão cumprir os seguintes procedimentos, além dos previstos na resolução 54/97 

da UFES. A extensão tem como característica um processo educativo, cultural e 

cientifico, articulado de forma indissociável ao ensino e a pesquisa e que viabiliza uma 

relação transformadora entre a universidade e a sociedade. A comunidade tinha uma 

grande carência de acesso a práticas esportivas bem como as oferecidas pelo CEFD 

devido ao seu alto custo para o aluno se praticadas em outro local. Depois de muito 

esforço foi conquistado que os projetos de extensão fossem oferecidos a comunidade 

sem nenhum custo e isso sem dúvida fez com que a comunidade se aproxima-se da 

universidade, procurando pela Atividade esportiva, vemos por parte das pessoas que 

participaram dos projetos de extensão compromisso com as atividades e zelo pelos 

matérias que se obteve com muito esforço, há pouca desistência das atividades, e 

ocorre um controle de números de faltas por aluno, faltas não justificadas ocasionam 
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na perda da vaga, este recurso esse ano não foi utilizado pelo compromisso que as 

crianças já adquiriram com as atividades. Os documentos relativos aos projetos 

vinculados ao Programa de extensão deverão ter passagem pela Coordenação de 

Extensão para conhecimento, adequação à padronização estabelecida pelas 

diretrizes da PROEX.  

Foram desenvolvidos nove projetos de extensão em 2011 sendo: grupo labgin, 

escolinha de iniciação à ginástica do labgin, capoeira regional, capoeira angola – toca 

do goiamun, natação – projeto água viva, lutas no cefd e arco e flecha. Labgin: 50 

alunos; Capoeira angola “ Toca do Goiamum”: 20 pessoas adultas de diferentes faixa 

etárias; Capoeira regional: 34 pessoas adultas matriculadas; Natação: 40 crianças 

atendidas sendo elas divididas por idade de 4 a 12 anos; hidroginástica: 33 

matriculados que frequentam as aulas; escolinha de ginástica: 4 – 6 anos – 20 

crianças matriculadas, 8-12 anos- 40 crianças matriculadas; arco e flecha: 10 alunos 

de faixa etárias diferentes matriculados; lutas no CEFD: 30 alunos de diferentes faixa 

etárias diferentes. 

Em 2012 a 2013 foram desenvolvidos 21 projetos de extensão sendo: Grupo 

ginástico LABGIN, projeto Núcleo de lutas do CEFD-UFES são oferecidas as 

modalidades de capoeira; jiu-jitsu; karatê; Tae Kwon Do. Projeto água viva natação e 

hidroginástica. Escolinha de iniciação à ginástica. Projeto Piloto universitário: sendo 

oferecidas as seguintes modalidades: tiro com arco, natação e vôlei. Escola geral de 

dança. Projeto Grupo Andora, projeto CRIADANÇA, projeto prática pedagógica de 

educação física adaptada para pessoas com deficiência, projeto brinquedoteca, 

Projeto cuidadores de que dançam, projeto Grupo de estudos em fisiologia do 

exercício clínico GEFEC/LACORE. Projeto Goiamum. Projeto Universidade em 

movimento. Projeto- Grupo de corrida orientada. Projeto – Memórias da educação 

física e do esporte no Espírito Santo: organização e tratamento dos arquivos do 

CEFD/UFES. Projeto colônia de férias na UFES. No período de férias escolares, 

projeto Livro didático na educação física: Atende cerca de 20 professores de educação 
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física da rede pública de ensino que atuam na educação básica, projeto 

implementação de escolinhas esportivas e Programa NUPEM.   

 Em 2014 e 2015 foram desenvolvidos 23 projetos de extensão sendo Projeto 

prática pedagógica de educação física adaptada para pessoas com deficiência. 

Projeto brinquedoteca: aprender brincando. Projeto cuidadores que dançam. Projeto 

CRIADANÇA. Projeto Piloto universitário. Projeto Grupo de estudos em fisiologia do 

exercício clínico GEFEC/LACORE. Análise Cinemática do movimento e da respiração. 

Projeto Goiamum. Projeto Universidade em movimento. Memórias da Educação 

Física e do Esporte no Espírito Santo: Organização e tratamento dos arquivos do 

CEFD/UFES. Projeto- Grupo de corrida orientada. Grupo ginástico LABGIN: turma de 

30 estudantes universitários. Escolinha de iniciação à ginástica do laboratório de 

ginástica – LABGIN. Projeto colônia de férias na UFES. Projeto Núcleo de lutas do 

CEFD-UFES- Judô, Jiu-Jitsu, Aikido, Ninjutsu, Capoeira. Implementação de 

Escolinhas Esportivas. NUPEM. Educação e envelhecimento ativo: um desafio 

intersetorial. Projeto água Viva – Hidroginástica e natação. Projeto Nado Livre. Fordan 

-Formação em Dança. Projeto Karatê. XIX CONBRACE VI CONICE. Com total de 

pessoas atendidas nos projetos: 8216 pessoas. 

 A coordenação do Programa de Extensão, deverá monitorar as atividades de 

extensão realizadas no CEFD e verificar se estão devidamente registradas no sistema 

SIEX, além de informar sobre prazos para a entrega de relatórios das atividades, 

quando necessário, a coordenação de extensão CEFD/UFES manteve-se atenta aos: 

Editais PROEX/MEC 2011 e 2012, bolsistas PROEX/UFES 2011/2012; como também 

houve a cobrança de relatórios de extensão. Em 2013, além disso também ficou atenta 

aos Editais PROEX/MEC 2013, com palestra destinada aos professores com intuito 

de elucidar dúvidas com relação ao edital. Treinamento de novos bolsistas para a 

coordenação de extensão. Elaboração do caderno de atividades de extensão 

CEFD/UFES; Atendimento ao público. Em 2014 a 2016, Edital PROEXT/MEC 2015-

2016 e a existência de bolsistas PIBEXT e PAD para o atendimento ao público o que 

ocasiona um fluxo contínuo.  
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 Houve um treinamento em 2011 da servidora J. S. sobre como realizar o 

cadastro no novo SIEX da UFES. A coordenação de extensão ficou à disposição para 

atendimento dos professores a respeito de dúvidas sobre o novo SIEX/UFES. 

Programa de extensão com o apoio do edital PROEX/MEX 2011 E 2012: - Projeto 

pratica pedagógica de educação física adaptada para pessoas com deficiência (J. C 

– M. S.) - Projeto Brinquedoteca: aprender brincando - Programa Práticas corporais 

esporte e lazer para pessoas deficientes e seus familiares. (J. C.). 

 Em 2017 a Coordenação de Extensão do CEFD da UFES, desenvolveu as suas 

atividades em diversas áreas de atuação: Parque aquático (Natação e hidroginástica, 

nado livre), laboratório de ginástica, judô, capoeira, Jiu-jitsu, Sanda Boxe Chinês, 

Kendo e outros. O PPU- Projeto Piloto Universitário migrou-se para a coordenação de 

extensão, e os projetos que ali eram desenvolvidos estão sendo gerenciados 

atualmente pela coordenação de extensão. A coordenação de extensão do CEFD na 

UFES, no uso de suas atribuições chegou ao parecer que os cursos, programas e 

projetos acima citados e que se encontram gerenciados por esta coordenação tem 

obtido resultados totalmente satisfatório no desenvolvimento das suas atividades, que 

por sua vez integram não somente os três segmentos da instituição: discentes, 

funcionários e docentes, bem como, a comunidade externa.  

 Estas modalidades acima relacionadas resultam numa procura crescente por 

parte do público alvo. Esclarecemos que a coordenação de extensão dispõe de 

espaço físico no CEFD-UFES adequado para aplicação dessas modalidades, bem 

como, vem sendo estudado a possibilidade de expandir as atividades já existentes e 

simultaneamente a criação de outras modalidades. Porém notamos ainda, a 

necessidade de apoio maior por parte da Instituição, ora representada por esta Pró-

Reitoria (PROEX), além do que já vem sendo disponibilizado. Gostaríamos de solicitar 

a esta Pró- Reitoria (PROEX) que seja feita uma análise minuciosa em relação as 

atividades aqui desenvolvidas, e a possibilidade de concessão de novas bolsas 

destinadas a esta coordenação de extensão, em contrapartida, nos comprometemos 
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com a abertura de novas modalidades e aumento de vagas nas modalidades já 

existentes. 

Como aspectos positivos está a existência de uma monitora bolsista e uma 

servidora no atendimento ao público e nos serviços administrativos da coordenação 

de extensão e como pontos negativos a utilização da piscina olímpica fora de atividade 

por um longo período, a ausência de ponto de rede com internet impossibilita a 

geração de boletos bancários anteriores ao ato da matricula, no nado livre que ocorre 

na piscina olímpica do CEFD/UFES o que aumenta a inadimplência porque até esse 

ano alguns projetos eram cobrados. 

7.5.2 Ginástica 

Um novo projeto foi implantado na área da ginástica em 2010 até o ano atual o 

“Laboratório de Ginástica- LABGIN”, coordenado pela profa. Dra. P. S e desde 2015 

coordenado pelo prof. Dr. M. O., trazendo uma grande contribuição aos treinos e ao 

desenvolvimento dos participantes no âmbito técnico do aprendizado da ginástica, 

com registro SIEX nº 62492/67915, atendendo 40 alunos e tinham como objetivo 

capacitar alunos dos cursos de graduação em Educação Física (licenciatura e 

bacharelado) para ministra aulas de ginastica artística (GA), Ginástica Rítmica (GR), 

trampolim acrobático e ginastica geral (GG), oferecer a comunidade a possibilidade 

de vivenciar gratuitamente as modalidades ginásticas e consolidar no CEFD ações 

relativas ao ensino e pesquisa aliados aos projetos de extensão. Ao final o projeto 

Labgin foi implantado, via extensão, a partir de uma demanda espontânea dos alunos 

de graduação do CEFD no qual havia o desejo desses graduandos em praticar 

diferentes modalidades de ginástica e aprimorar sua formação profissional para atuar 

em distintos espaços sociais como essa prática. Em março de 2010 iniciaram as duas 

ações planejadas: a escola de iniciação à ginástica e o grupo de ginástica geral 

“LABGIN”.    
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 O aspecto negativo está relacionado à infraestrutura física na qual o Programa 

LABGIN é realizado. A sala de ginástica, onde as atividades acontecem, continua 

necessitando de uma reforma que contempla aspectos distintos. Pode-se elencar a 

climatização da sala que requer a instalação de ventiladores ou ar condicionado, pois 

o calor é intenso uma vez que o sol incide na sala em todos os períodos do dia. E as 

janelas e as portas não permitem uma ventilação adequada. Nos meses de maior 

calor, muitas vezes, as atividades são interrompidas, pois os alunos não suportam a 

sensação térmica. Outro aspecto que requer atenção é o piso da sala que está 

deteriorado pelo tempo e a humidade gerada pelas goteiras, principalmente, nos 

meses de chuva. As janelas carecem de reforma destacando-se a necessidade da 

troca de vidros que estão quebrados ou trincados e, também, a manutenção de 

algumas vidraças em que a moldura de madeira caiu. Ademais, o telhado da sala de 

ginástica requer manutenção, pois possui infiltrações (goteiras) que estragam o piso 

de madeira, os colchões e os aparelhos de grande porte utilizados na Ginástica 

Artística. Nesse caso, indicamos a necessidade de trocar as telhas. Por fim, foi 

ressaltado a demanda de trocar os aparelhos e equipamentos auxiliares utilizados nas 

aulas, visto que alguns possuem mais de 20 anos de uso e nunca passaram por 

manutenção ou troca. Em todos os anos quando disponível concorreram ao edital 

PROEXT com o intuito de sanar alguns desses problemas. Entretanto, também 

contaram com o apoio da UFES na solução de parte desses problemas. 

 A Escolinha de Iniciação da Ginástica do LABGIN, funciona desde 2010 até o 

ano atual com registro no SIEX nº 69740/400421/400911 atendendo um total de 50 

alunos por semestre, com faixa etária de 7 a 12 anos. Em 2011 houve a criação de 

mais uma turma que denominamos de “babies” e que atendeu alunos entre 4 a 6 anos 

de idade no primeiro semestre e no segundo essa turma foi ampliada, foi criada devido 

a demanda que se teve da comunidade para atendimento de crianças menores As 

aulas foram planejadas e regidas pelas bolsistas PROEX/SIS e voluntária, com o 

auxílio dos alunos matriculados nas disciplinas “ATIF Educação física e cultura escolar 

I E II – O processo de ensino-aprendizado nas aulas de educação física escolar com 

ênfase na ginástica”, oferecidas no primeiro e segundo semestre respectivamente. 
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Todo o trabalho foi supervisionado pela Profa. Dra. P. S., responsável pelo projeto e 

também pelas disciplinas. Vale mencionar que esses alunos escolhem um dos dias 

para fazerem a intervenção com as crianças, em uma das turmas escolhidas, cabendo 

aos bolsistas e voluntários um papel fundamental de realizar a continuidade das 

intervenções e mediar as ações desencadeadas em cada encontro. 

 Nas aulas da escolinha de iniciação à ginastica foram trabalhadas as diferentes 

modalidades gímnicas, conforme previsto no projeto, com uma excelente aceitação 

dos conteúdos por parte das crianças. Houve também uma aceitação positiva por 

parte dos alunos matriculados na ATIFs e no estágio supervisionado, bem como, das 

bolsistas que enfatizaram a possiblidade de se trabalhar com a ginástica, ainda no 

curso de formação inicial, propiciando uma experiência concreta de intervenção 

pedagógica. 

 A avaliação, do ponto de vista da coordenação, perpassa pela análise do 

processo de planejamento e intervenção dos alunos de graduação que se mostrou 

bastante satisfatória. Todos os alunos participantes do projeto se envolveram e 

colaboraram positivamente no seu andamento. Ao final do semestre foram feitas as 

avaliações previstas no projeto e os resultados demonstraram que estamos no 

caminho certo tanto com relação ao atendimento das crianças, como na formação dos 

graduandos. Houve a ampliação do atendimento tanto com relação ao aumento do 

número de crianças que passaram a frequentar as aulas. Vale ressaltar que a 

ampliação do atendimento só foi possível com a incorporação dos alunos voluntários 

e das disciplinas ATIFs e Estágio supervisionado, uma vez que a faixa etária dos 

“babies” demanda uma atenção redobrada. Durante os anos de 2013 e 2014 tivemos 

o envolvimento de 12 estudantes e 4 voluntários, além de um bolsista PIBEXT. 

Durante os anos de 2014 e 2015 tivemos o envolvimento de 23 estudantes e 5 

voluntários, além de um bolsista PIBEXT. 

 Um problema que enfrentaram ao longo de 2012/2013 foi a evasão de alguns 

alunos da graduação o que resultou na impossibilidade de ofertar as disciplinas. 
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Principalmente, no final de 2012, após a greve dos professores da UFES, isto resultou 

também na diminuição do público atendido na escolinha. Um ponto que foi destacado 

foi a chegada do uniforme das crianças para a prática das atividades da escolinha e a 

instalação do tapete de GR na sala de ginástica do CEFD/UFES. O aspecto negativo 

é que a sala de ginástica necessita urgentemente de um aparato de refrigeração. Em 

2014 devido à reposição do período de greve, as aulas durante o verão foram 

extremamente desgastantes. Tivemos inclusive que suspender algumas no decorrer 

de fevereiro de 2013. Já foi solicitada à direção do CEFD providencias, mas ainda 

aguardamos as soluções. A abrangência social das Escolinha de iniciação a ginástica 

abarcou a bolsistas PAEPE/PROEX que atua até o momento no projeto, na formação 

das crianças participantes e também na formação dos alunos que desenvolvem 

pesquisas sobre o que ocorre na escolinha e auxiliam nas aulas desenvolvidas no 

projeto. Assim o impacto do projeto repercute na formação dos professores de 

educação física e na relevância social do atendimento à comunidade de forma gratuita 

e com qualidade 

 A formação do Grupo de Ginástica Geral LABGIN está ativo até o ano atual 

com registro no SIEX nº 400212/401161 ocorreu com encontros regulares nas 

dependências do CEFD/UFES sob a coordenação da profa. Dra. P. S. Em 2013 

ocorreu a incorporação do prof. Dr. Maurício de Oliveira, como sub- coordenador do 

projeto de extensão. Ele, por sua vez, pode acrescentar aos treinos e ensaios do grupo 

sua experiência como ex-componente do grupo ginástico Unicamp (GGU), pioneiro 

na prática e difusão da GG no Brasil. 

 Nesses encontros foram realizados treinamentos das modalidades gímnicas e 

criação, montagem e ensaio de composições coreográficas.  Ao longo do ano de 2010 

além dos treinos das modalidades gímnicas e vivencias rítmicas, ensaiaram as 

composições coreográficas “acorda Alice” para apresentações em diferentes espaços 

e criaram uma nova composição denominado “circulando”. Essa coreografia foi 

pensada a partir da exploração das bolas de fit ball e das bolas de GR resultando em 

um trabalho bastante marcante e inusitado. Em 2012 estavam no processo de criação 
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de uma nova composição coreográfica cujo tema é o Estado do Espirito Santo. Como 

a rotatividade de integrantes é muito grande optaram em desenvolver uma coreografia 

mais inclusiva, no qual a saída ou entrada de novos membros possa ser rapidamente 

incorporada, sem prejuízos ao grupo ou a composição. 

 As apresentações das composições coreográficas ajudam na divulgação do 

projeto do Grupo ginástico LABGIN, com isso vimos realizando diversas 

apresentações. Essas, por sua vez, demonstram a possibilidade da prática da 

ginástica por meio do lazer proporcionando prazer e divertimento tanto para quem faz 

parte do grupo, como por aquelas pessoas que assistem as apresentações. O impacto 

social que o grupo ginástico LABGIN traz a sociedade capixaba é de que a ginástica 

é para todo e não somente para os atletas de alto nível. 

 No decorrer de 2010 e 2011 o projeto foi se consolidando e mostrando que veio 

para se firmar no CEFD. A procura por parte dos alunos e comunidade para participar 

do grupo ginástico é bastante grande, apesar da rotatividade dos integrantes. Aos 

poucos foi sendo suprido os problemas existentes com relação a aquisição de figurino 

e materiais e consideramos que cada vez mais o projeto trará bons frutos, prova disso 

é que muitos alunos do curso de educação física que participaram do grupo em 2010 

e hoje já se encontram formados vem trabalhando com a ginástica geral em seus 

locais de atuação profissional. Em 2012 e no início de 2013, o projeto foi se 

desenvolvendo bem, apesar da rotatividade dos integrantes que é o ponto negativo 

identificado. São muitos fatores que fazem com que o participante saia do grupo, pois 

lidam com estudantes do ensino superior, entre esses temos: os alunos que concluem 

a graduação, a inserção no mercado de trabalho (por meio de estágios e de 

empregos), a sobrecarga de demandas de estudo, entre outros. Eles tentaram superar 

esse problema com a aceitação de novos integrantes, independente do período de 

desenvolvimento do trabalho. O que, de certa forma, prejudicou o andamento do que 

vai sendo feito, seja no que se refere ao treinamento das modalidades gímnicas, ou 

com relação ao ensaio e a criação das composições coreográficas. Por outro lado, 

nesse ano, chegaram os uniformes e figurinos solicitados às Pró-Reitoria de extensão, 
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fato comemorado pelos participantes e que vem suprir uma necessidade que 

vínhamos tendo desde a criação do projeto. 

 Desde 2016 o projeto “Ginástica Rítmica” tem funcionado vinculado ao 

LABGIN, com registro ao SIEX nº401133, com a coordenação do Prof. Dr. M. O., e 

traz o objetivo de contribuir com a formação inicial dos alunos dos cursos de Educação 

Física (Licenciatura e bacharelado) oferecendo-lhes a oportunidade de aprofundar sua 

prática pedagógica relacionada às modalidades gímnicas, mais especificamente, a 

ginástica rítmica, e contribuir com o entendimento e a ressignificação dessa 

modalidade gímnica competitiva. Democratizar o acesso à ginástica, por meio de um 

projeto gratuito, e oferecer a possibilidade de vivenciar a ginástica rítmica e consolidar 

no CEFD ações relativas ao ensino e pesquisa aliados aos projetos de extensão. 

 Ao final concluiu que um dos objetivos desse projeto de extensão está 

relacionada a aprimorar a formação dos alunos dos cursos de Educação Física 

(licenciatura e bacharelado), dando-lhes a oportunidade de aprofundar sua prática 

pedagógica relacionada às modalidades gímnicas. Embora os currículos de formação 

em Educação Física abordem a ginástica, compreendemos que a vivência do ensino-

aprendizado pelos alunos desta manifestação cultural poderá tornar mais sólida sua 

a formação profissional. Esse objetivo foi cumprido com êxito ao proporcionar um 

espaço de planejamento, organização, intervenção e avaliação de práticas 

relacionadas ao ensino-aprendizagem dessa manifestação gímnica. Ademais, 

cumprimos o estabelecimento inter-relacionar a Universidade com a sociedade 

democratizando o conhecimento acadêmico. Sabemos que a extensão tem o 

potencial de oxigenar a Universidade por meio dessa relação entre a comunidade 

interna e externa à universidade, pois propicia a (re) produção de conhecimentos com 

a sociedade na qual está inserida.  

 No decorrer do período que se refere esse relatório, o projeto manteve uma 

turma, com 30 vagas, oferecidas para crianças de 7-12 anos, de forma gratuita. As 

aulas foram realizadas na sala de ginástica olímpica, no CEFD, nas terças-feiras e 
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quintas-feiras no horário das 16:00-17:00. É pertinente dizer que o caráter gratuito 

visa democratizar o acesso à prática da ginástica rítmica. Em busca de proporcionar 

experiências únicas aos praticantes, cientes da importância da vivencia da 

modalidade enquanto fenômeno esportivo, cultural e artístico capaz de redimensionar 

o ser e estar no mundo (TOLEDO, 2009), utilizaremos um abordagem de ensino da 

Ginástica Rítmica centrada no indivíduo numa perspectiva na qual o objetivo não está 

na especialização da criança ou no aperfeiçoamento técnico, mas na possibilidade de 

vivenciar a modalidade e, assim, contribuir com o desenvolvimento físico, psicológico 

e social. 

 No decorrer do desenvolvimento das atividades os alunos realizaram estudos 

vinculados ao projeto, os quais se materializaram em resumos que foram 

apresentados em eventos científicos e, também, num projeto de mestrado. Podemos 

elencar como fator negativo a rotatividade dos alunos da comunidade que participam 

do projeto, pois observamos que alguns alunos da comunidade desistem da prática 

principalmente no final dos semestres. Também tivemos problemas com o movimento 

de ocupação do CEFD e a crise de segurança pública do Estado que acarretou a 

perda de alunos com a quebra na continuidade do projeto durante esses períodos. 

Outro aspecto negativo continua relacionado à infraestrutura física na qual o Programa 

LABGIN é realizado. A sala de ginástica, onde as atividades acontecem, continua com 

a necessidade de reforma. Além disso, a sala onde o Laboratório fica alocado está 

com problemas na sua infraestrutura cuja cobertura cedeu está improvisada. 

Podemos elencar a climatização da sala de ginástica que requer a instalação de mais 

ventiladores, pois o calor é intenso uma vez que o sol incide na sala em todos os 

períodos do dia. E as janelas e as portas não permitem uma ventilação adequada. 

Nos dias de calor, muitas vezes, as atividades são interrompidas, pois os alunos não 

suportam a sensação térmica. 

 Outro aspecto que requer a atenção é o piso da sala que está deteriorado pelo 

tempo e a humidade gerada pelas goteiras, principalmente, nos meses de chuva. 
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As janelas carecem de reforma destacando-se a necessidade da troca de vidros que 

estão quebrados ou trincados e, também, a manutenção de algumas vidraças em que 

a moldura de madeira caiu. Ademais, o telhado da sala de ginástica requer 

manutenção, pois possui infiltrações (goteiras) que estragam o piso de madeira, os 

colchoes e os aparelhos de grande porte utilizados na Ginástica artística. Nesse caso, 

indicamos a necessidade de troca de telhas. Por fim, ressaltamos a demanda de 

adquirir os aparelhos específicos da Ginásticas rítmica, visto que não temos fitas, 

arcos e bolas adequados para a especificidade da modalidade. O número atual está 

aquém do número de alunos matriculados. 

 Em 2017 até o ano atual, a profa. Dra. F. P. desenvolveu o projeto “Experiências 

formativas em ginástica: Projeto Piloto”, com registro SIEX nº 401717, e tinha como 

objetivo oferecer uma iniciação teórico-prática aos fundamentos do cheerleading com 

modalidade demonstrativa na forma de iniciação e treinamento e de participação em 

eventos compatíveis. 

7.5.3 Natação 

 O prof. W. S., no período de 2010 a 2013 implantou o projeto “Água Viva”, a 

partir desse ano a Prof. Dra. P. S. assumiu a coordenação deste projeto até o ano 

atual. Possui registro no SIEX nº 400515/401024 e tem como objetivo oferecer prática 

de atividade física regular, natação e hidroginástica, com o intuito de melhorar a saúde 

e qualidade de vida do aluno participante do projeto, possibilitar a comunidade externa 

e interna a participar de atividades física no campus da Universidade, oportunizar ao 

discente de educação física uma formação que articule a relação teoria e prática e 

potencializar a relação ensino, pesquisa e extensão, qualificando a formação 

profissional atende cerca de 100 crianças por semestre. Como conclusão a extensão 

universitária ou acadêmica é uma ação de uma Universidade junto à comunidade, 

disponibilizando ao público externo o conhecimento adquirido com o ensino, pesquisa 

desenvolvidos. 
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 Na UFES são desenvolvidos vários projetos de extensão, entre eles o Água 

viva, que vem desde o segundo semestre de 2010 oferecendo a comunidade, alunos 

e funcionários da universidade, gratuitamente, a prática orientada de atividade física 

dentro da piscina (natação e hidroginástica) para o melhoramento da qualidade de 

vida. Ofereciam a prática de atividade física regular, natação e hidroginástica. 

Na natação iniciada no segundo semestre de 2010 com apenas quatro turmas. A 

natação era dividida por idade em turmas de 4 a 7 anos, 8 a 12 anos e adultos. 

Atualmente as atividades são direcionas ao primeiro contato do aluno com o meio 

liquido, por meio de atividades lúdicas para adaptação 5 a 9 anos e iniciação 9 a 12 

anos, além de atividades que permitem o desenvolvimento dos quatro nados da 

natação competitiva, que são trabalhados no aperfeiçoamento para crianças entre 6 

a 12 anos com capacidade de se locomover dentro da piscina sem auxílio de materiais 

e/ou do professor. Já a hidroginástica é oferecida particularmente para a população 

adulta, especialmente a terceira idade, pois é o grupo com maior adesão a essa 

atividade, tendo matriculados 30 alunos com idade que variam de 30 a 80 anos. 

Em 2015 até o ano atual, a natação é dividida em 4 turmas de acordo com a 

idade, sendo a primeira turma direcionada ao primeiro contato do aluno com meio 

liquido denominada BB1.  Já a turma com nome BB2, é destinada as crianças que já 

tiveram um primeiro contato com o meio liquido e são trabalhadas atividades lúdicas 

para adaptação à natação. Esporadicamente, esses alunos fazem uso de pranchas, 

sendo utilizados com maior frequência materiais lúdicos como: espaguetes, bolas, 

tapetes de E.V.A coloridos e bambolês. Nas turmas BB1 e BB2 são contemplados 

somente 10 alunos por horário, isso porque são crianças menores (4 a 5 anos) e 

primamos pela segurança acima de tudo. A turma denominada de Nível I tem no total 

30 alunos (7 a 11 anos), e é voltada para crianças que já estão adaptadas ao meio 

liquido, porém ainda precisam de um direcionamento para melhorar os quatro estilos 

de nados. Os alunos já utilizam as pranchas e tem maior autonomia na piscina. A 

última turma é de aperfeiçoamento e é chamada de nível II com 25 alunos entre 

criança e adolescentes (12 a 17 anos). Ela está voltada exclusivamente para alunos 
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que já dominam ou possuem uma noção dos quatro estilos de nado, mesmo que ainda 

não os dominem perfeitamente. Já nas aulas de hidroginástica o total de matriculados 

é de 30 alunos, entre adultos e idosos, a preferência de atendimentos é a terceira 

idade, pois é o grupo com maior adesão a essa atividade.  

A grande repercussão do projeto e devido o fator de ser o único projeto gratuito 

de natação da redondeza temos uma lista de espera com mais de 75 crianças. Um 

dos principais motivos para esse grupo frequentar asa aulas de hidroginástica é 

orientação médica.  

De maneira geral observamos uma permanência dos alunos no projeto, 

acompanhado por uma grande procura do público externo. A permanência e procura 

evidencia a positividade do trabalho que está sendo desenvolvido. Além disto, é 

preciso destacar que os objetivos de aprendizagens estabelecidos para cada turma 

estão sendo alcançado. Outro ponto positivo está no envolvimento do acadêmico na 

atividade de extensão, ele vem desenvolvendo o trabalho desde o ano de 2010. 

Contudo, é preciso realizar o processo de inclusão de novos acadêmicos no projeto 

com o objetivo de acompanhar as atividades. 

 Desde a iniciação do projeto em 2010, foi somente no ano de 2013 que se pode 

observar maiores resultados nas aulas de aperfeiçoamento da natação, havendo 

cinco alunos selecionados que se destacavam nas aulas do projeto água viva e 

convidados por um clube da cidade para iniciar na natação competitiva totalmente 

gratuita. Os alunos do aperfeiçoamento também participaram pela primeira vez do 

festival FAC de escolinhas no mês de abril com boas colocações, trazendo para o 

projeto medalha de ouro nos 25 metros livre. Podemos observar que após o início do 

projeto tivemos muitas melhorias estruturais no parque aquático, devido o melhor e 

maior aproveitamento do espaço, com um apoio total da direção do CEFD, entre elas, 

vestiários, bebedouro, espaço coberto na beira da piscina. Atualmente o projeto “Água 

viva” é um dos projetos com maior adesão da comunidade tornando-se cada dia mais 
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consolidado, tendo entre os projetos o do CEFD o que tem a maior procura pela 

comunidade. 

 O prof. Dr. L. D em 2013 iniciou o projeto “Solução aquática: Experiencias de 

aprendizagem em natação para crianças portadoras de TDAH” com registro no SIEX 

nº 400567 e tinha como objetivo ampliar as possibilidades de formação profissional 

em Educação Física, para os acadêmicos do Curso de Educação Física. Expandir a 

prestação de serviços gratuitos e de qualidade de ensino de esportes a comunidade, 

por meio de atendimento a crianças de 7 a 9 anos de idade. Desenvolver estudo de 

aprofundamento de conteúdo, sobre o processo, ensino-aprendizagem da natação e 

seus efeitos sobre a crianças de 7 a 9 anos de idade portadora de TDAH. E 

desenvolver a prática de pesquisa (doutoramento), que tenham como tema o processo 

ensino-aprendizagem sobre a criança de 7 a 9 anos de idade (portadoras de TDAH). 

 A despeito de todo o conjunto de dificuldades que permeiam o processo ensino-

aprendizagem das crianças com TDAH, os sintomas cardinais hiperatividade e 

impulsividade que configuram este transtorno foi, ao contrário, um elemento 

pedagógico extremamente positivo na etapa de adaptação ao meio liquido, proposta 

na pesquisa. Considerando que todas as aulas elaboradas, como estratégia 

motivadora, continham tarefas de desafio a serem cumpridas, os alunos com TDAH 

(hiperativo/impulsivo) não “pensavam” para realiza-las, desprezando o medo, o temor 

ou os receios próprios de quem não sabe nadar. Desta forma, ao cumprirem a tarefa 

com total destreza e destemor, incentivavam os outros alunos sem TDAH, mas 

temerosos e reflexivos num primeiro momento que, ao constatarem a inexistência de 

“risco” na tarefa/atividade, cumpriram-na sem pestanejar. É possível afirmar, sob o 

aspecto pedagógico que permeia o ensino-aprendizagem, que a 

hiperatividade/impulsividade do TDAH é um fator positivo no processo. Essa 

constatação oportuniza novos e promissores horizontes pedagógicos de caráter 

esportivo que envolvam crianças típicas e àquelas portadoras de TDAH (atípicas), 

tentando por fim uma insistente miopia pedagógica que sustenta a incompatibilidade 

em processos de aprendizagem, com grupos dessa natureza. 
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 7.5.4 Esportes Coletivos 

 Em 2011 foi proposto uma parceria que iria valorizar o espaço do CEFD, mas 

que pelo que parece não foi efetivado, mesmo a documentação no relatório estando 

tudo correto. O projeto que encontramos é o “Campeões do Futuro” que seria 

coordenado pelo prof. C. B. no período de 1 de janeiro de 2011 a 30 de dezembro de 

2011, com registro no SIEX nº 67163, este projeto tinha como objetivo de a 

SESPORTE, através do referido projeto implementar a práticas de esportes para 

crianças, adolescente e jovens das instituições de ensino do município de Vitória. E a 

mesma financiar o projeto, enviando ao CEFD material esportivo, técnico e 

pedagógico para desenvolvimentos das modalidades a ser implementadas no âmbito 

das modalidades constantes no Programa “campeões de futuro”. Além disso a 

SESPORT também iria financiar bolsa de estagiários, com prioridade acordada dos 

estagiários serem da UFES, promover iniciativas de formação e orientação para a 

implementação da proposta do programa. Proporcionar espaço/tempo de vivencias 

das práticas corporais, com ênfase no esporte, desenvolvidas na perspectiva 

educacional, potencializando todas as possibilidades de usos do equipamento 

esportivo construído para esse fim. Fomentar a prática do futebol sob diversas 

variações, e para diversas faixas etárias nos dois gêneros. Constituir espaço/tempo 

de prática pedagógica para professores em formação e fomentar, ampliar e qualificar 

a prática extensionista no CEFD. Como não houve relatório final, não sabemos ao 

certo o que ocorreu. 

 O prof. E. C., coordenou o projeto “Implementação de escolinhas esportivas: 

Futsal” de 2012 a 2016 com registro SIEX nº 400380/401042, teve como objetivos 

oferecer o conhecimento necessário para que o indivíduo desenvolva atividades na 

comunidade com os temas ligados saúde e ao meio ambiente, contribuindo para a 

formação de novos cidadãos conscientes aptos a decidir e atuar na realidade social e 

ambiental. Favorecer a reflexão sobre atitudes e procedimentos diante da questão 

social, principalmente com relação as atitudes tomadas pela falta de conhecimento 

necessário. A implantação de ações e atitudes no âmbito desportivo que promovam a 
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inclusão social, levando a redução da exposição de crianças e adolescentes às 

situações de risco, desigualdade, discriminação e outros encalços sociais e estimular 

o desenvolvimento das potencialidades das famílias que fortaleçam a autoestima, 

enriqueça e complemente a sua formação. Tem como propósito trazer aos moradores 

mais um instrumento que os auxiliem na sua formação como cidadãos do mundo, 

trazer para o cidadão capixaba assuntos que envolvem vários aspectos individuais e 

coletivos do seu cotidiano, contribuir para a formação cidadão e a inclusão social. 

 Ao final do projeto foram realizadas atividades na comunidade com temáticas 

de saúde e ao meio ambiente, abrangendo aspectos educacionais, sociais, sobre o 

meio ambiente e de promoção da saúde, reforçando reflexões sobre atitudes e 

procedimentos diante da questão sociais. Os trabalhos foram montados na forma de 

prática esportiva, promoção da saúde e trabalhos de educação ambiental, visando 

desenvolver a integração do homem com a sua comunidade. O processo educativo 

foi planejado e apresentou características de ser participativo e continuo procurando 

ao longo do tempo levar o indivíduo a pensar sobre as suas atitudes e do seu papel 

na sociedade, ampliando o conhecimento individual e coletivo de forma gradativa e 

integrada, possibilitando desenvolver atividades na comunidade com eficácia. Foram 

feitos festivais de futsal que promoveu a inclusão social, nesses festivais contou com 

a participação dos familiares, que fortaleceu a autoestima, enriqueceu e 

complementou a sua formação das crianças.  

 A estrutura física do bairro e o cuidado com meio ambiente foram abordados 

no projeto, pois, o indivíduo vive em constante interação com o ambiente e ele deve 

conhecer e preservá-lo para viver harmoniosamente. O manguezal, ecossistema que 

está no entorno dos bairros, foi uma das fontes para temas transversais. Procuramos 

mostrar à comunidade que esta unidade de preservação ambiental não se trata de um 

local de águas sujas e de uma vegetação que aparentemente são todas iguais. O 

objetivo aqui foi de conscientizar a população da importância do manguezal na 

manutenção da vida de várias espécies da fauna e que o mangue não pode ser o 

depósito de lixo ou local que recebe os dejetos das casas. Outra fonte importante que 
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foi explorada foi a necessidade da reciclagem do lixo doméstico. Também, foi passado 

aos moradores o conhecimento dos benefícios da reciclagem, como: redução da 

poluição e do desmatamento, economia de energia e recursos naturais, proteção do 

meio ambiente e melhoria da qualidade de vida.  

 Houve aquisição de equipamentos: data show, máquina fotográfica; materiais 

de consumo: papel A4 e tinta para impressão. Local para guardar os materiais do 

projeto (bolas, cones, aros). Os alunos do curso de educação física (bolsistas) 

expuseram aos colegas de classe as vivências ocorridas no projeto de extensão. Os 

saberes de domínio do futsal e da Educação física se articularam com os saberes da 

nutrição, meio ambiente e saúde. Houve também desenvolvimento de material 

didático/pedagógico. Além de orientações periódicas aos alunos (bolsistas) sobre o 

processo de ensino/aprendizado no futsal para crianças e suas relações com a 

sociedade. E foram realizados eventos (festivais de futsal) que envolveram as 

crianças participantes do projeto com seus respectivos familiares. A adesão aos 

eventos propostos e, posteriormente realizados, foi alta tanto por parte das crianças 

como por parte dos pais. Houve impacto cientifico com experimentação de métodos 

de ensino e aprendizagem no futsal para crianças. E também houve a confecção de 

material didático para as rodas de conversas desenvolvidas nas aulas de futsal com 

as crianças (semanalmente). E mobilização do Estado, por meio da secretaria de 

esportes para os eventos realizados (ruas de lazer e festival de futsal). O projeto foi 

inteiramente desenvolvido fora dos muros da universidade, todas as ações ocorreram 

na comunidade. Houve discussões acaloradas com temáticas sobre meio ambiente 

nas rodas de conversas realizadas com as crianças.  

 No anos anteriores tiveram um atendimento de 300 crianças, houve um total de 

20 crianças atendidas no projeto em 2016, sendo que: foi concluído um trabalho de 

conclusão de curso-TCC, pelo bolsista do projeto (E.C.), no curso de bacharelado em 

Educação Física. O TCC foi intitulado, “A influência da metodologia aplicada na 

iniciação do futsal sobre as habilidades fundamentais de troca de passe e finalização”. 

Como fatores positivos do projeto: projeto desenvolvido inteiramente na comunidade 
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(fora dos muros da universidade, bairro Maria Ortiz); desenvolvimento de atividade 

desportiva com inserção cultural (uma derivação do futebol); a presença dos pais das 

crianças no local da atividade de desenvolvimento das atividades. 

 Em 2017, houve um “Programa Esportes Coletivos: da iniciação ao 

treinamento” com registro no SIEX nº 500376 coordenado pelo Prof. Dr. E. C. que 

atende a 80 pessoas, com o objetivo de promover um ambiente de estudos, pesquisas 

e intervenções sobre o ensino-aprendizagem-treinamento dos esportes coletivos. 

Pretende ser uma iniciativa guarda-chuva de outros projetos, cursos, pesquisas 

relacionadas ao tema. Além de aglutinar projetos, intervenções e pesquisas já 

existente no CEFD/UFES sobre a temática, o programa pretende fomentar novas 

iniciativas, articulando-as e compartilhando ideias e experiências. E este programa 

abrange três projetos de extensão (futsal feminino, handebol feminino e futebol de 

areia). O projeto “Talento Praiano: futebol de areia para crianças e jovens” com o 

número SIEX 401562 e ativo até o ano atual, coordenado pelo prof. Dr. U. O., 

atendendo a um público de 30 crianças e jovens, o projeto “Handebol Feminino na 

UFES” com o número SIEX 401563 e ativo até o ano atual, coordenado pela profa. 

Dr. M. M. e o projeto “Futsal Feminino Universitário”, com número do SIEX 141564, 

coordenado pelo Prof. Dr. E. C, atendendo cerca de 20 alunas. Todos estes projetos 

carregam o objetivo principal de ampliar as atividades de ensino-aprendizagem-

treinamento da equipe de futsal feminino da UFES, da equipe de handebol feminino 

da UFES e do futebol de areia para crianças e jovens.  

 Também em 2017, o prof. Dr. F. C., coordenou o projeto “Esportes OMNES 

Gente: Futsal para meninas e meninos” com registro SIEX nº 401769, que tinha como 

objetivo proporcionar às crianças e aos jovens envolvidos, a prática da modalidade 

esportiva futsal. Promovendo a partir de uma perspectiva esportiva educacional a 

aprendizagem do futsal como um esporte coletivo e socializados, a vivência do mesmo 

por meio de brincadeiras, os fundamentos do esporte e ainda o aprendizado como o 

elo na relação esporte/formação do indivíduo. Este projeto aconteceu na EMEF Eber 

Louzada.  
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 Até o final da coleta de relatórios ainda não constavam dos projetos citados em 

2017, pois estão ativos e dentro do prazo para entregas de relatório. 

7.5.5 Piloto Universitário 

 O programa Piloto Universitário com registro no SIEX nº 500208, com a 

coordenação do prof. O. N., teve início em 2013 até 2016 devido ao fim da parceria 

que tinham com o Ministério dos esportes que permitia a efetivação da coordenação 

do projeto e uma bolsa de apoio pedagógico. O ministério fornecia camisetas e shorts 

para todos os participantes. Além da parceria até hoje com a Federação Capixaba de 

Tiro com Arco. 

 O presente programa tinha por objetivo o planejamento e a execução de ações 

que permitam o desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão do CEFD, 

departamento de desporto em nível de graduação e pós-graduação, visando 

democratizar o acesso ao esporte educacional de qualidade na comunidade 

acadêmica, prioritariamente, ao corpo discente, promovendo a constituição de Núcleo 

Universitário do Programa Segundo Tempo, como forma de possibilitar a 

(re)significação do esporte como manifestação da cultura corporal. 

 Além de oferecer práticas esportivas educacionais, para atender as 

necessidades de formação esportiva, elevando a cultura corporal dos beneficiados do 

Programa, diversificar a oferta das atividades, valorizando outras práticas corporais, 

oferecer condições adequadas para a prática esportiva educacional de qualidade, 

institucionalizar o esporte na universidade, facilitar o acesso às instalações, flexibilizar 

os horários, realizar campanhas educativas através de temas transversais, avaliação 

qualitativa permanente das ações educativas, através de um projeto específico que 

passamos a chama-lo de projeto de pesquisa universitário-PPU para o Projeto Piloto. 
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 Contribuir para a integração da comunidade universitária, desenvolver a gestão 

de forma participativa, envolvendo os segmentos da universidade, desenvolver 

atividades esportivas de integração entre a comunidade universidade, ampliar o 

envolvimento das atléticas, centros acadêmicos e diretório central dos estudantes, 

implementar parcerias com entidades sem fins lucrativos em especial as federações 

esportivas do Estado. 

 Ao final do primeiro ano do Programa foi possível observar que inicialmente o 

Programa e projeto tinham previsto o atendimento a 300 universitários, e ao final 

efetivaram 1054 atendimentos conforme dados. Tiro com arco: 312; Natação: 407; 

Vôlei: 244; Basquete: 91. Além da lista de espera ainda 350 alunos no cadastro de 

reserva. Como fator positivo nesta etapa do programa foi de despertar no universitário 

o seu direito a prática de atividades físicas conforme define o artigo 207 da 

constituição brasileira, tendo a universidade a iniciativa de possibilitar estes 

universitários o acesso a prática desportiva.  

 Já no seu segundo ano, em 2014, após despertar no universitário o seu direito 

a prática de atividades físicas conforme define o artigo 207 da Constituição Brasileira, 

tendo a Universidade a iniciativa de possibilitar a estes universitários o acesso a 

prática desportiva, entraram na fase da consolidação do PROGRAMA através dos 

projetos institucionalizados com cadastro SIEX como: 1- Projeto de extensão Prática 

da Natação: SIEX: 400741; 2- Projeto de Extensão Prática do Voleibol- SIEX: 400787; 

Projeto de extensão Prática do tiro com arco – SIEX: 400791; Projeto de extensão 

Prática do Basquetebol – SIEX: 400768; Projeto de extensão Piloto Universitário SIEX: 

400742. E das parcerias formalizadas como: 1- Núcleo de lutas CEFD; Ministério do 

esporte; Federação capixaba de tiro com arco; Pró reitoria de Extensão – UFES. 

  O Projeto de extensão Piloto Universitário que carregava o SIEX nº 

400077/400742 com início em 2013, a partir de 2014 passou a ter como meta dar 

suporte a gestão ao Programa Piloto Universitário através de um sistema 

informatizado online para cadastro dos futuros participantes e possibilitar obter 
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relatórios do desenvolvimento dos projetos no referido programa PPU. Desenvolver a 

prática de novas modalidades esportivas buscando consolida-las para depois 

tornarem projetos específicos. A equipe do projeto piloto universitário construiu um 

sistema online para realizar as matrículas e interagir com os participantes do projeto 

ligado ao sistema da UFES. WWW.PPU.UFES.BR. Neste ano de 2014 desenvolveram 

a modalidade de Jiu-Jitsu, sempre, tendo como alvo a comunidade da Universidade 

Federal do Espírito Santo–UFES. O projeto contou com monitor-aluno do curso de 

Educação física – bacharelado com 1 bolsa da PROEX. 

 O Programa/projeto PPU possibilitou em 2014 ainda o desenvolvimento da 

disciplina “Estágio supervisionado em esportes” através de seus projetos como Tiro 

com Arco, Voleibol e Natação. O programa trabalhou com professor de Educação 

Física do CEFD e monitores-alunos do curso de Educação Física Bacharelado e 

Licenciatura com 5 bolsas da PROEX e 1 bolsa administrativa do CEFD. Foram 

utilizados os espaços físicos do CEFD, atendendo de maneira satisfatória o 

desenvolvimento dos conteúdos de cada projeto e modalidade esportiva. Os materiais 

didáticos para a prática de cada projeto e modalidade esportiva foram colocados à 

disposição pelo CEFD.  

 Em 2014 teve o projeto “Prática do Basquetebol” com registro do SIEX nº 

400768 com a coordenação do Prof. O. N., e trazia como objetivo possibilitar a 

comunidade universitária o acesso a prática de esporte através da natação. Integrar 

o projeto Junto ao Programa Piloto Universitário. E ao final se concluiu que o 

desenvolvimento de 04 turmas na modalidade, atendendo cerca de 331 pessoas. 

Como fatores positivos a participação efetiva dos universitários a prática do 

basquetebol de forma continuada. Fatores negativos devido ao ginásio e as quadras 

cobertas estarem passando por reformas ficou impossibilitado do desenvolvimento do 

basquetebol tradicional, tomamos a inciativa e desenvolvemos o basquetebol aquático 

em parceria com o projeto prática da Natação. O projeto trabalhou com professores 

de Educação do CEFD e monitor-aluno do curso de educação física bacharelado com 

1 bolsa PROEX. Foi utilizado o parque aquático do CEFD, atendendo de maneira 

http://www.ppu.ufes.br/
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satisfatória o desenvolvimento dos conteúdos do projeto esportivo. Os materiais 

didáticos para a prática do projeto foram colocados a disposição pelo CEFD. 

 Em 2017 com o fim do Programa, os projetos que eram desenvolvidos e que 

continuaram ativos (Vôlei e Tiro com Arco e Núcleo de Lutas e Capoeira), migraram-

se para a Coordenação de Extensão para que continuassem funcionando para a 

comunidade e sendo organizados. 

 Em 2011 com a coordenação do prof. L. S. o início do projeto “Tiro com Arco” e 

está ativo até o ano atual com o registro SIEX nº 68492/400196/68492/400791. Teve 

como objetivo inicial do projeto iniciar com idade de 8 anos na prática do Tiro com arco 

e flecha, promover a aproximação e interação entre seus participantes, expandir a 

prestação de serviços gratuitos e de qualidade para as comunidades externa e interna 

da UFES, ampliar o campo de estágio para os acadêmicos dos cursos de educação 

física do CEFD/UFES.   

 Ao final de 2011 conclui-se que houve boa procura por parte das comunidades 

interna e externa, principalmente depois da divulgação feita pelo Informa/UFES, Nº 

380, de 30 de maio de 2011 e da matéria veiculada pela TV Gazeta em agosto, cujo 

atalho para a internet encontra-se na página da FCTarco. Por conta de chuvas 

ocasionais, algumas aulas aconteceram nas quadras cobertas do CEFD.   

 Incluímos o projeto como uma das unidades do projeto Piloto Universitário, a 

ser desenvolvido a partir de 2012, parceria com o Ministério dos Esportes, aprovados 

pelo Departamento de Desporto em 2010. Como fatores positivos o apoio do 

departamento de desportos e direção do CEFD e boa procura por parte da 

comunidade em geral; o espaço para a prática do tiro com arco, que chamamos de 

campo de tiro, embora seja adequado, necessita ainda de uma terraplanagem, já 

solicitada a direção do CEFD. E Como fatores negativos o material de consumo, como 

flechas e seus acessórios, fornecidos pela FCTarco, danifica-se com frequência e 

precisa ser reposto com regularidade, o que não acontece nem com a velocidade nem 
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na quantidade adequada e rotatividade e ausências em excesso dos participantes, o 

que compromete a qualidade da aprendizagem. 

 Em 2012 teve seus objetivos complementados nos moldes da política de 

extensão adotada nos últimos anos neste Centro, que é de expandir a prestação de 

serviços gratuitos e de qualidade para as comunidades externa e interna da UFES o 

objetivo do projeto é iniciar aos acadêmicos da UFES e a outras pessoas interessadas 

na prática do Tiro com Arco.  

 Há também a pretensão de ampliar o campo de ação para monitoria e estágio 

para os acadêmicos dos cursos de Educação física do CEFD/UFES se houver, de sua 

parte, interesse em qualificar-se como professores da modalidade, bem como 

possibilitar a ampliação do seu campo de atuação e pesquisa, constituindo-se em 

mais uma alternativa para o desenvolvimento de seus TCCS. Com vistas a facilitar o 

envolvimento dos alunos dos cursos do CEFD foi programado um curso de formação 

de monitores para eles no período de 10 a 19 de dezembro de 2012.  

 Ao final deste ano foi possível afirmar que o projeto está consolidado e obtendo 

visibilidade, considerando a grande procura por interessados. Atendeu cerca de 30 

pessoas por mês. Ele foi integrado ao Projeto piloto universitário do CEFD/UFES e 

passará a atender, a partir de janeiro de 2013, a mais de 200 acadêmicos dos vários 

cursos da UFES, de segunda a sexta-feira, nos períodos vespertino e noturno, de 

janeiro a dezembro de 2013, o que possibilitará uma participação mais efetiva dos 

acadêmicos do CEFD, como monitores. Além de que a consecução dos objetivos 

almejados, facilidade de acesso, interesse e a interação entre os participantes é algo 

a ser comemorado, apesar de haver um constante rodizio dos participantes da 

comunidade, provavelmente por as aulas serem realizadas nos finais de semana. 

 Em 2014 teve o desenvolvimento de 6 turmas na modalidade e possibilitou o 

acesso da disciplina de ensino “Estágio Supervisionado em Esporte” do curso de 

Graduação Bacharelado. Como fator positivo a participação efetiva dos universitários 
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a prática do tiro com arco de forma continuada. Efetivamos parceria com a FCTArco 

do CEFD, atendendo de maneira satisfatória o desenvolvimento dos conteúdos 

projeto esportivo. Parte do material didático para a prática o desenvolvimento do 

projeto foi adquirido pelo PPU e outra cedida pela FCTArco. 

 O projeto trabalhou com professores de educação do CEFD e monitores-alunos 

do curso de Educação Física – Bacharelado com 1 bolsa da PROEX. Foi utilizado o 

campo de tiro com arco do CEFD, atendendo de maneira satisfatória o 

desenvolvimento dos conteúdos projeto esportivo. 

 A “Pratica de Voleibol” coordenado pelo prof. L. S., teve o objetivo de possibilitar 

a comunidade universitária o acesso a prática de esporte através do Voleibol e integrar 

o projeto junto ao Programa Piloto Universitário. E ao final do ano de 2014 conclui que 

como fator positivo a participação efetiva dos universitários a prática do Voleibol de 

forma continuada. E como fator negativo por conta de reformas no espaço físico do 

CEFD, houve limitação no número de turmas abertas. O projeto trabalhou com 

professores de Educação do CEFD e monitores-alunos do curso de educação física 

bacharelado com 01 bolsa da PROEX. Efetivamos parceria com a PROEX. E foi 

utilizada uma das quadras cobertas do CEFD, atendendo de maneira satisfatória o 

desenvolvimento dos conteúdos projeto esportivo. O material didático utilizado foi 

cedido pelo CEFD.  Tendo no total a participação de 495 pessoas no ano de 2014. 

7.5.6 Laefa e Parceiros 

O Laboratório de Educação Física Adaptada (LAEFA) está ativo desde 1995, e 

atualmente seus coordenadores são o Prof. Dr. J. C. e a profa. M. S. que tem como 

objetivo principal promover campo de estágio em educação física inclusiva para os 

acadêmicos do curso de educação física, expandir os serviços de educação física a 

comunidade, por meio do atendimento às crianças, jovens e adultos com deficiência 

e seus familiares, desenvolver estudos e práticas pedagógicas inclusivas no 

atendimento educacional a crianças, jovens e adultos com deficiências e incrementar 
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a prática de pesquisa (disciplinares, interdisciplinares, trabalhos de conclusão de 

curso, monografias e dissertações) nesta área de interesse em educação física.  

 Nas considerações sobre os resultados dos trabalhos, observamos que as 

crianças com deficiência intelectual adquiriram mais independência e autonomia, 

melhorando a autoestima e superando obstáculos e barreiras que consideravam 

difíceis de serem transpostas por eles no dia a dia. As práticas corporais quando bem 

orientados, proporcionam um ambiente rico para a conquista da independência nas 

atividades da vida diária e nas relações familiares e sociais dos participantes. E os 

estagiários foram beneficiados ao ganharem experiência profissional na apropriação 

e aplicação dos conhecimentos adquiridos nas diferentes disciplinas do curso de 

educação física, no planejamento, avaliação e execução de atividades. Neste sentido, 

a universidade por meio do LAEFA vem cumprindo este papel social oferecendo à 

comunidade, por meio da extensão, um serviço de qualidade no atendimento 

socioeducacional dessas crianças. 

 Como ponto positivo destacamos que em 2013 o LAEFA se tornou campo de 

estágio supervisionado de esporte e lazer para os alunos do curso de Educação Física 

do bacharelado e da disciplina Atividade Interativa de Formação para alunos do curso 

de licenciatura, incrementando nossos recursos humanos em mais 40 alunos, o que 

em contrapartida gera mais responsabilidade e trabalho de formação, exigindo 

aumento da equipe de trabalho/bolsistas. Como aspecto negativo, identificamos que 

apenas dois bolsistas de extensão é um número insuficiente para manter a qualidade 

dos trabalhos no LAEFA e reivindicamos a ampliação do número de bolsistas, que 

possam dedicar 20 horas de seu tempo as atividades no LAEFA, com o objetivo 

qualificar a organização e planejamento das atividades nos três projetos de extensão 

agregados ao programa “Práticas corporais de esporte e lazer para pessoas com 

deficiência e seus familiares”. 

 Em relação à educação preocupa-nos as mudanças nos procedimentos 

pedagógicos e paradigmas que norteiam essa tão importante área de 
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desenvolvimento do homem, entremeada de conflitos e discriminações. Somente o 

futuro haverá de contextualizar esse novo perfil que se processa em busca de uma 

escola renovada e de um novo profissional, agora preocupado mais com o homem em 

sua totalidade e menos com seu desempenho. A alta frequência e o entusiasmos 

demonstrado pelos alunos no atendimento, somado as a grande procura de pais e/ou 

responsáveis pelos serviços oferecidos no LAEFA são indicativos fortes de que o 

trabalho desenvolvido tem ido ao encontro dos anseios dessa população. 

 O prof. Dr. S. R., junto com o Prof. Dr. J. C., no período de 2008 trabalharam 

em um programa juntos chamado “Programa Permanente Prática Pedagógica de 

Educação Física para Pessoas com Deficiência Mental”, com registro no SIEX nº 

54104/58710/61157 atendendo a 24 pessoas com objetivo de oferecer atendimento 

pelos estagiários de Educação Física às crianças com NEES, a abertura de mais um 

espaço para estagio de acadêmicos do curso de licenciatura em educação física, que 

vem consolidar-se com a possibilidade de enriquecer a experiência teórico-prática do 

acadêmico, oportunizando a este um ambiente multivariado, onde pode colocar em 

evidencia seus conhecimentos, através do planejamento e execução de atividades 

organizadas para atender crianças, jovens e adultos que apresentam NEEs e 

simultaneamente refletir sobre suas ações conjuntamente com os outros membros da 

equipe, além de gerar a necessidade de estudos e pesquisas, que se realizam 

simultaneamente a ação, favorecendo a construção de conhecimento na área, 

qualificação profissional e consequentemente a socialização deste conhecimento, por 

meio de publicações, participação em eventos, capacitação profissional e similares, e 

também a formação de profissionais para atuar no âmbito da educação física, 

adaptação e inclusão, uma área carente de recursos humanos e que em decorrência 

do advento da inclusão acirrou a procura por profissionais especializados e pela 

capacitação de recursos humanos neste âmbito. Em 2009 a 2012 o prof. Dr. J. C. 

assumiu, pois, o coordenador atual se aposentou. 

 Também tinham o objetivo de organizar a brinquedoteca e orientar os 

estagiários sobre a teoria do jogo (Kishimoto, 1998 dentre outros) e prepara-los para 
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atuar com as crianças, situações de exploração de brinquedos e assegurar a estas 

crianças um espaço de liberdade, de criação e expressão em suas variadas formas, 

de movimentar-se, de brincar, de aprender, de desenvolver-se, de reconhecer suas 

limitações, de externalizar seus sentimentos e emoções, de criar e transformar as 

coisas, enfim ser sujeito de sua própria mudanças, pois que, ao brincar ela exercitar-

se por inteiro, de forma concreta, significativa, demonstrando prazer ao realizar 

atividades que apresentam começo, meio e fim definidos.  

 A carência de serviços na comunidade para o atendimento de crianças, jovens 

e adultos que apresentam NEEs é notória, principalmente quando se trata de 

indivíduos que não conseguem acompanhar o currículo escolar referente a sua faixa 

etária, aí o problema se agrava ainda mais. Normalmente estas pessoas apresentam 

dificuldades em diferentes áreas do desenvolvimento, exigindo para o seu melhor 

atendimento a ação conjunta de uma equipe interdisciplinar, além da importância do 

trabalho em equipe no atendimento de crianças que apresentam NEE, a importância 

da troca de informações, do planejamento das ações para o bom desempenho das 

tarefas, a importância da participação ativa dos pais, a disponibilidade de carga 

horaria solicitada para o estagiário ingressar no projeto, pois, o não cumprimento 

deste item, dificulta em muito as ações para o bom desenvolvimento do mesmo, a 

organização de atividades, nas quais, os alunos e seus pais participem 

conjuntamente.  

E observaram que solicitar sempre aos estagiários o registro sistemático e 

refletido dos trabalhos desenvolvidos, para culminar no final em um texto escrito sobre 

a experiência vivenciada e que a falta de recursos financeiros para pesquisa e 

extensão é um dos fatores que cria grandes limitações ao desenvolvimento dessas 

áreas no âmbito da UFES, inibindo a iniciativa inovadora dos professores. Este 

programa favoreceu a construção de conhecimento na área, qualificação profissional 

e consequentemente a socialização deste conhecimento, por meio de publicações, 

participação em eventos científicos, capacitação profissional e similares e os objetivos 

propostos para execução do projeto foram plenamente alcançados. 
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A partir de 2012 até o ano atual o prof. Dr. J. C. início ao “Programa Práticas 

corporais de esporte e lazer para pessoas com deficiência e seus familiares” com 

registro no SIEX nº 500004/500194/500301, tem como objetivos de agregar projetos 

relacionados a área de educação física adaptada internos e externos a UFES, 

ampliando a oferta de atendimento às crianças, jovens e adultos com deficiência e 

seus familiares da região da grande Vitória, promover campo de formação em 

educação física adaptada para os acadêmicos do curso de Educação Física e seus 

egressos, expandir os serviços de Educação Física (educação, saúde, esporte e lazer) 

a comunidade, por meio do atendimento às crianças, jovens e adultos com deficiência 

e a seus familiares e incrementar a prática e de pesquisa (disciplinares, 

interdisciplinares, trabalhos de conclusão de curso, monografias e dissertações) nesta 

área de interessa em educação Física. 

 Nas considerações sobre o resultado dos trabalhos, observamos que as 

crianças, jovens e adultos com deficiências intelectuais adquiriram mais 

independência e autonomia, melhorando a autoestima e superando obstáculos e 

barreiras que consideravam difíceis de serem transpostas por eles no dia a dia. Enfim, 

as práticas corporais quando bem orientados, proporcionam um ambiente rico para a 

conquista da independência nas atividades da vida diária, profissional e nas relações 

familiares e sociais dos participantes. E os estagiários foram beneficiados ao 

ganharem experiência profissional na apropriação e aplicação dos conhecimentos 

adquiridos nas diferentes disciplinas do curso de Educação Física, no planejamento, 

avaliação e execução de atividades. 

 Os familiares encontraram na atividade da dança uma forma de se perceberem 

enquanto corpo e que precisa de cuidados, ou seja, por meio da atividade e do 

trabalho de conscientização corporal e expressão pela dança, as mães participantes 

do projeto, relatam ter melhorado substancialmente sua qualidade de vida, seja 

identificando a necessidade de um tempo para cuidar de si, seja na forma mais 

tranquila de lidar com seu filho, seja tendo na dança um espaço para externar seus 

sentimentos e emoções. A alta frequência e o entusiasmos demonstrado pelos alunos 
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no atendimento, somados a grande procura de pais e/ou responsáveis pelos serviços 

oferecidos no LAEFA são indicativos fortes de que os trabalhos desenvolvidos têm ido 

ao encontro dos anseios dessa população.  

 Quantitativamente em 2014, tivemos os seguintes resultados em termos de 

atendimentos: Projeto prática pedagógica de educação física adaptada para pessoas 

com deficiência – 80 atendimentos semanais, 320 mensais e 1280 semestrais. No ano 

somando os atendimentos do primeiro e segundo semestre, realizamos um total de 

2560 atendimentos. Projeto Brinquedoteca: aprender brincando: no primeiro semestre 

realizamos 67 atendimentos semanais, 268 mensais e 1072 atendimentos semestrais. 

No ano somando os atendimentos do primeiro e do segundo semestre, totaliza 2.144 

atendimentos. Projeto Cuidadores que dançam – tivemos o equivalente a 15 

atendimentos semanais, 60 mensais e 240 semestrais. No ano, somando os 

atendimentos do primeiro e segundo semestre, realizamos um total de 480 

atendimentos. Em 2015 e 2016, o Projeto prática pedagógica de educação física 

adaptada para pessoas com deficiência – 50 atendimentos semanais, 200 mensais e 

800 semestrais. No ano somando os atendimentos do primeiro e segundo semestre, 

realizamos um total de 1600 atendimentos. Projeto Brinquedoteca: aprender 

brincando: no primeiro semestre realizamos 52 atendimentos semanais, 208 mensais 

e 832 atendimentos semestrais. No ano somando os atendimentos do primeiro e do 

segundo semestre, totaliza 1.664 atendimentos. Projeto Cuidadores que dançam – 

tivemos o equivalente a 15 atendimentos semanais, 60 mensais e 240 semestrais. No 

ano, somando os atendimentos do primeiro e segundo semestre, realizamos um total 

de 480 atendimentos. E em 2017, Projeto prática pedagógica de educação física 

adaptada para pessoas com deficiência – 80 atendimentos semanais (2 horas 

semanais), 320 mensais e 1280 semestrais. No ano somando os atendimentos do 

primeiro e segundo semestre, realizamos um total de 2.560 atendimentos. Projeto 

Brinquedoteca: aprender brincando: no primeiro semestre realizamos 60 

atendimentos semanais, 240 mensais e 960 atendimentos semestrais. No ano 

somando os atendimentos do primeiro e do segundo semestre, totaliza 1.920 

atendimentos. Projeto Cuidadores que dançam – tivemos o equivalente a 40 
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atendimentos semanais (2 horas semanais), 160 mensais e 640 semestrais. No ano, 

somando os atendimentos do primeiro e segundo semestre, realizamos um total de 

480 atendimentos. 

 Também, cabe registrar que contamos com o apoio financeiro para pagamento 

de dez bolsistas e compra de equipamentos pelo SIGproj-mec EDITAL PROEXT 2012, 

sem o qual não teríamos conseguido desenvolver o projeto com uma produção 

acadêmica tão vasta e enriquecedora, como pode ser evidenciado no item 3: 

atividades desenvolvidas. Como aspectos sugestivos para o ano de 2013 foram 

indicados pela equipe de trabalho a necessidade de novos computadores e a 

ampliação do número de bolsas de extensão. Com base nessas considerações é 

possível inferir que os objetivos propostos para execução do programa foram 

plenamente alcançados e reivindicamos sua continuidade para o ano de 2013. 

 Desde 2009 até o ano atual o projeto “Brinquedoteca: aprender brincando” vem 

sendo coordenado pelos profs. J. C. e M. S, com registro SIEX nº 

58681/63217/67914/400019/400737/401197, e desde então tem o objetivo de ser 

campo de estágio em Educação Física inclusiva para os acadêmicos do CEFD, 

promover a formação de professores a fim de atuarem em brinquedotecas 

institucionais ou não considerando diferentes grupos de crianças no processo de 

mediação pedagógica no jogo infantil, expandir os serviços de Educação Física a 

comunidade por meio do atendimento de crianças, tenham elas necessidades 

educacionais especiais ou não, e a seus familiares, desenvolver estudos e práticas 

pedagógicas inclusivas no atendimento educacional às crianças e incrementar a 

prática de pesquisa (disciplinares, interdisciplinares, tcc, monografias e dissertações) 

nesta área de interesse em educação física.  

 Funcionou no ano de 2009 e 2010 atendendo 16 alunos, em 2011 esse número 

aumentou para 65 crianças, em 2012 o atendimento foi de 45 crianças no primeiro 

semestre e 25 no segundo semestre, já em 2013 esse atendimento se estabeleceu 

em 35 crianças. O trabalho proporcionou no ano de 2014 o atendimento de 67 
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crianças, e em 2015 o atendimento foi de 52 crianças, e em 2016 o atendimento foi 

de 32 crianças. O trabalho evidenciou no ano de 2017, um salto quantitativo e 

qualitativo no atendimento ao público alvo, passando de um atendimento semanal 

para dois dias, dobrando o número de assistidos de 30 para 60 crianças com ou sem 

deficiência, interagindo no mesmo espaço/tempo, compartilhando brincadeiras, 

dialogando, experimentando situações variadas, aprendendo e se desenvolvendo 

enquanto brincam. 

 Ao termino do projeto tendo em vista que o trabalho a ser desenvolvido neste 

projeto trata-se do ser humano e, nesse interim de um ser humano que, embora seja 

por nossa equipe e filosofia de trabalho um ser acreditado em seu potencial, ele possui 

limitações, impedimentos e deficiências, em graus diferenciados, além de termos de 

considerar seus fatores ambientais, familiares e culturais. O trabalho proporcionou o 

atendimento de crianças, que apresentam deficiência intelectual ou não, interagindo 

no mesmo espaço/tempo, compartilhando brincadeiras, dialogando, experimentando 

situações variadas, aprendendo e se desenvolvendo enquanto brincam.  

 Para realizar com qualidade o atendimento a esse público que requer atenção 

e cuidados diferenciados, envolvemos ao longo do ano a participação de professores 

Coordenadores, professoras colaboradoras internas, mestrandas, professores 

colaboradores externos, psicóloga, bolsista de extensão e voluntários no primeiro 

semestre e segundo semestre, compondo uma equipe de trabalho no mínimo de 50 

pessoas envolvidas entre professores e acadêmicos.  

 Neste aspecto, cabe enfatizar o processo de interdisciplinaridade, agregando 

ao projeto a participação de acadêmicos e professores oriundos das seguintes 

disciplinas curriculares do Curso de educação física: 1) disciplina – ATIF: educação 

física e programas sociais I (licenciatura); 2) estágio supervisionado em educação 

física e lazer (bacharelado) e 3) ATIF- Experiências de ensino em temas transversais 

e oficina de docência em práticas pedagógicas inclusivas. Além dessas disciplinas 

curriculares, integraram a equipe de trabalho os acadêmicos voluntários de diferentes 
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períodos do curso. Destaca-se que o projeto é campo de estágio para os acadêmicos 

do estágio supervisionado em educação física e lazer do curso de bacharelado. 

 A importância do projeto para a formação inicial e continuada de professores 

vem se consolidando com a possibilidade de enriquecer a experiência critico-reflexiva 

do professor/estagiário, oportunizando a este um ambiente multivariado, no qual pode 

colocar em evidencia seus conhecimentos, através do planejamento, execução e 

avaliação de atividade organizadas para turmas inclusivas e, simultaneamente refletir 

sobre suas ações conjuntamente com os outros membros da equipe. Além disso esse 

tipo de atividade gera a necessidade de estudos, pesquisas, que se realizam 

simultaneamente a ação, favorecendo a construção de conhecimento na área, 

qualificação profissional e consequentemente a socialização destes conhecimentos, 

por meio de publicações, participação em eventos científicos, capacitação profissional 

e similar. Formação de profissionais para atuar no âmbito da educação física, 

adaptação e inclusão, uma área carente de recursos humanos e que em decorrência 

do advento da inclusão acirrou a procura por profissionais especializados e pela 

capacitação de recursos humanos nesse âmbito. 

 Outro aspecto fundamental neste projeto é a formação de profissionais para 

atuar no âmbito da educação física, adaptação e inclusão, uma área carente de 

recursos humanos e que em decorrência do advento da Inclusão acirrou a procura por 

profissionais especializados e pela capacitação de recursos humanos neste âmbito. 

Vislumbrando essas possibilidades, os acadêmicos participantes da extensão acenam 

nessa direção, quando ao avaliarem a relevância do trabalho extensionista para sua 

formação, afirmam. 

“O projeto de extensão nos possibilitou um contato maior com a prática, é um 
momento de pormos em prática tudo aquilo que vem sendo constituído ao 
longo dos períodos no curso, um momento de aprendizagem e reflexão, onde 
aprendemos fazendo, e no caso do LAEFA atuando na as intervenções. 

“Os conhecimentos adquiridos pelos projetos que o LAEFA desenvolve, estão 
acrescentando muito em minha formação e na minha vida pessoal, passei a 
ter um olhar mais sensível e crítico, um olhar que busca sempre a mudança, 
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olhar este que considero essencial no trabalho com crianças que possuem 
necessidades educativas especiais” 

 

 Nas reuniões, os pais têm enaltecido o trabalho proporcionado e evidenciam o 

desenvolvimento dos filhos em seus aspectos motores, socioafetivos e cognitivos, 

dizendo comtemplados com o trabalho desenvolvido, reivindicando a continuidade do 

projeto para o ano de 2016. Isso pode se confirmar na seguinte fala: “O projeto é um 

espaço de alegria e liberdade para nossos filhos com autismo. Um lugar que sustenta 

a perspectiva da inclusão e interação com colegas não deficientes”. Gustavo (criança 

com autismo) gosta de vir aqui.  

 O projeto teve seu reconhecimento como programa social importante para a 

comunidade da Grande Vitória, ao ser selecionado no edital 2016, com vigência no 

ano de 2017, do Programa InterAção da Arcelor Mittal Tubarão, entre os 15 outros 

projetos concorrentes. O projeto foi divulgado no ano de 2017 pela TV Ufes e 

semanalmente com postagens das atividades desenvolvidas no projeto no facebook, 

endereço LAEFA-FEST-UFES. Como ponto positivo em 2017, destacamos o apoio da 

ArcelorMittal Tubarão; a participação e envolvimento dos acadêmicos e familiares no 

desenvolvimento do projeto; a colaboração da professora Ivone Martins de Oliveira do 

CEF e da psicóloga Renata, do Centro de Atenção Psicossocial infantil de Vitória 

(CAPSi-Vitória) no projeto 

 Há necessidades de bolsas de extensão constantes para efetivação qualitativa 

dos projetos, principalmente, quando nos referimos ao público de crianças, 

adolescentes, jovens e adultos com deficiência e seus familiares, que exigem atenção 

em pequenos grupos ou de forma individualizada em muitos casos. A alta frequência 

e o entusiasmos demonstrado pelos alunos no atendimento, somados a grande 

procura de pais e/ou responsáveis pelos serviços oferecidos no LAEFA são indicativos 

fortes de que os trabalhos desenvolvidos têm ido ao encontro dos anseios dessa 

população. Evidencia-se também nesse momento, a importância do apoio da 
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PROEX/UFES ao desenvolvimento deste projeto, seja na forma de bolsa de extensão, 

na emissão de certificados e outras, sem o qual não seria possível a realização de tão 

importante projeto social.  

 Como aspectos sugestivos para o ano de 2018 foram indicados pela equipe de 

trabalho a necessidade de novos equipamentos (computadores, câmera fotográfica, 

filmadora, aquisição de novos brinquedos) e a ampliação do número de bolsas de 

extensão. Com base nessas considerações é possível inferir que os objetivos 

propostos para execução do projeto foram plenamente alcançados e reivindicamos 

sua continuidade para o ano de 2018. 

 A Profa. M. S. coordena o projeto “Prática pedagógica da Ed. Física adaptada 

para pessoas com deficiência” com registro no SIEX nº 

63228/67913/400017/400738/401198 desde 2010 até o ano atual, e assume como 

objetivos promover campo de estágio em educação física inclusiva para os 

acadêmicos do curso de educação física, expandir os serviços de educação física a 

comunidade, por meio do atendimento às crianças, jovens e adultos com deficiência 

e seus familiares, desenvolver estudos e práticas pedagógicas inclusivas no 

atendimento educacional a crianças, jovens e adultos com deficiências e incrementar 

a prática de pesquisa (disciplinares, interdisciplinares, trabalhos de conclusão de 

curso, monografias e dissertações) nesta área de interesse em educação física.  

 O trabalho proporcionou no ano de 2010 o atendimento de 50 adolescentes, 

jovens e adultos com deficiência intelectual, em quatro práticas corporais importantes: 

a capoeira, a natação, ginástica geral e jogos com bola; realizadas duas vezes na 

semana, com os alunos divididos em dois grupos de 10 (na quinta-feira) e dois grupos 

de quinze (na terça-feira), oportunizando 50 atendimentos semanais, todas as terça e 

quintas-feiras, das 14 às 16 horas, gerando aprendizado e desenvolvimento aos 

alunos, melhorando a qualidade de vida deles e de seus familiares. Além disso, 

envolveu ao longo do ano a participação de 12 estagiários do curso de educação 

física, 4 professores universitários e dois professores já formados que se tornaram 
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membros da equipe de extensão voluntariamente, com o objetivo de qualificar o 

atendimento aos alunos e se manterem em constante formação continuada. O 

trabalho proporcionou no ano de 2011 a 2017 o atendimento de 40 adolescentes, 

jovens e adultos com deficiência intelectual e transtorno global do desenvolvimento 

(autismo), no primeiro e segundo semestre 

 Em 2012, cabe registrar que contaram com o apoio financeiro para pagamento 

de dez bolsistas e compra de equipamentos pelo SIGproj-mec EDITAL PROEXT 2012, 

sem o qual não teríamos conseguido desenvolver o projeto com uma produção 

acadêmica tão vasta e enriquecedora, como pode ser evidenciado no item 3: 

atividades desenvolvidas 

 Nesse bojo, cabe destacar que ao longo desse ano foram desenvolvidos dois 

projetos de pesquisa relacionados a este projeto, a saber: “arranjos didáticos 

metodológicos para o ensino da capoeira para jovens com deficiência intelectual” e 

“arranjos didáticos metodológicos para o ensino da natação para jovens e adultos com 

deficiência intelectual”, que foram socializados na forma de pôster, no X Congresso 

Espirito Santense de educação física, realizados no período de 22 a 25 de junho de 

2010, no CEFD/UFES, com o tema: “Mediação pedagógica no ensino da natação a 

jovens e adultos com deficiência intelectual”, proporcionando experiências novas aos 

professores/estagiários. 

 Outro aspecto fundamental neste projeto é a formação de profissionais para 

atuar no âmbito da educação física, adaptação e inclusão, uma área carente de 

recursos humanos e que em decorrência do advento da inclusão acirrou a procura por 

profissionais especializados e pela capacitação de recursos humanos neste âmbito. 

Vislumbrando essas possibilidades, os professores/estagiários de educação física 

acenam nessa direção, quando ao avaliarem a relevância do trabalho extensionista 

para sua formação, afirmam: “Ainda não conheci ninguém que seja bem-sucedido na 

carreira que não teve nenhum contato com projetos de extensão. Penso que você 

cresce como pessoa e como profissional além de conviver e trabalhar em grupo”.  
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“Realmente foi uma experiência muito válida, afinal é só na prática que 
realmente a gente aprende. Vivenciei momentos de ter que sentar para 
preparar uma aula, pensando da melhor forma de passar as atividades e 
preparar as atividades de acordo com as limitações de cada um, e isso no 
primeiro momento foi um pouco difícil, você ter que lidar com o inesperado. 
Tudo isso foi de grande importância no âmbito profissional, pois vou passar 
por isso quando estiver trabalhando. ” 

 

 Nas reuniões, os pais têm enaltecido o trabalho proporcionado e se dizem 

contemplados em suas reivindicações no ano de 2009, quando sugeriram o aumento 

quantitativo do tempo de atendimento de uma para pelo menos duas vezes semanais. 

Em suas falas diziam: o atendimento proporcionado está excelente, mas para nós pais 

é pouco, nós queremos mais, queremos pelo menos a ampliação do atendimento para 

duas vezes por semana”. Também, evidenciam o desenvolvimento dos filhos em seus 

aspectos motores, socioafetivos e cognitivos, dizendo que foram contemplados com 

o trabalho desenvolvido, indicando a manutenção da oferta das práticas corporais 

capoeira, natação, jogos com bola e ginástica geral para o ano de 2011. Isso pode se 

confirmar na seguinte fala: “Meu filho está mais ativo, demonstra interesse e 

entusiasmo em vir para o atendimento, por isso mais do que nunca, quero que 

continuem as atividades”. Solicitam para 2011 a realização de atividades direcionas a 

eles, no período em que os filhos estão em atendimento. 

 Cabe salientar ainda, alguns pontos considerados importantes para reflexão: A 

importância do trabalho em equipe no atendimento a crianças, jovens e adultos que 

apresentam deficiências, a importância da troca de informações e do planejamento 

para o bom desempenho das tarefas, a importância da participação ativa dos pais, a 

participação de dois alunos com bolsa de extensão foi fundamental na realização 

qualitativa dos trabalhos, a participação de professores colaboradores internos e 

externos foi de extrema importância no desenvolvimento qualitativo do projeto, a 

organização de atividades, nas quais, os alunos e seus pais participaram 

conjuntamente. Solicitar sempre aos estagiários o registro sistemático e refletido dos 

trabalhos desenvolvidos, para culminar no final em um texto escrito sobre a 

experiência vivenciada. 
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 Os coordenadores avaliam que, respeitadas as limitações de um projeto com 

essa dimensão, esta iniciativa de extensão atingiu os objetivos. Suas atividades 

conseguiram auxiliar os participantes envolvidos a vivenciar e ressignificar na prática 

os conhecimentos em estudo no curso superior. 

 Desde 2011 até o ano atual a prof. Ms. E. S. coordena o projeto “Cuidadores 

que dançam” com registro no SIEX nº 400038/69768/400783, atendendo um público 

de 30 pessoas. Esse projeto vinculado ao Programa permanente “ Práticas corporais 

de esporte e lazer para pessoas com deficiência e seus familiares”, teve como objetivo 

intensificar a as ações junto aos acadêmicos do curso de educação física da UFES e 

também ampliar a oferta de serviços de educação física a comunidade, atendendo 

pais, mães e/ou responsáveis pelos jovens e adultos que apresentam deficiência e 

que normalmente não encontram tempo e espaço para cuidar de si, ora por estar a 

todo tempo cuidando do outro, ora pela ausência de programas e projetos voltados a 

esse público. Além de oportunizar experiências estéticas por meio da dança que 

contribuam para uma ressignificação do sujeito dançante, as mães e familiares de 

pessoas com deficiência e desenvolver atividades com o tema “Dança criativa/danças 

de décadas”, de forma que permita e incentive os alunos a explorarem e expandirem 

a linguagem corporal e cultural, colocando seu eu no processo de experimentação de 

gestos e movimentos, a mães, pais e/ou responsáveis, por crianças, jovens e adultos 

com deficiência matriculados no Programa Práticas Corporais de Esporte e Lazer para 

Pessoas com Deficiência e seus familiares do LAEFA/CEFD. Atendeu cerca de 15 

mães e ou/responsáveis desde 2011 até o ano de 2016, e já em 2017 esse número 

aumentou para 20 mães e ou/responsáveis. 

 Como resultados os pais e mães vindos de toda a região da Grande Vitória 

apresentaram significativos avanços sobre o domínio técnico dos ritmos apresentados 

e também tiveram acesso a conhecimentos históricos e culturais de cada forma de 

dança. No final dos semestres foram realizados uma avaliação na qual os pais e mães 

relataram sobre a importância que o projeto estava tendo em suas vidas e como era 

bom voltar a dançar alguns ritmos e conhecer outros, além desse espaço ter se 
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constituído em um dos poucos momentos em que se viam para além de pais e mães 

de pessoas com deficiência. Muitos desses pais e mães não têm muito tempo ou não 

tem tempo nenhum de estarem se divertindo ou fazendo outra coisa que não seja 

cuidar de seu (as) filho (as) que possuem algum tipo de deficiência física ou mental. 

Sem serem estimulados relataram que o fato de terem aprendido sobre questões 

histórico-culturais foi um diferencial. O que teria sido difícil experienciarem não fosse 

seu ingresso no projeto pois devido ao cuidado diário com seus filhos acabam ficando 

sem tempo para estarem realizando outras  

 Em 2015, conforme avaliação realizada sobre o projeto junto aos/as 

participantes, perceberam que esse espaço de práticas dançantes e de Yoga se 

configurou como algo que vai para além do entretenimento, pois, na avaliação das 

mães (a maioria entre os/as participantes), esse tem sido um lugar de redescoberta 

de si, de seu corpo, o que teria sido difícil “experienciar” não fosse seu ingresso no 

projeto. Em relação ao ressignificar a dança, identificaram que o projeto possibilitou 

às cuidadoras a oportunidade de dançar e recriar seus passos sem deixar de lado os 

aspectos técnicos da dança. Mas, como cada pessoa possui o seu próprio modo de 

dançar, esse gestual ia dando forma a um movimentar muito particular. Por sua vez, 

a vivencia com o Yoga trouxe autoconhecimento e equilíbrio para o grupo, melhorando 

suas relações cotidianas com seus filhos/as. O fato de realizar atividades, a dança e 

o Yoga, na qual não precisavam estar preocupadas em cuidar dos/as filhos/as foi 

significativo para o desenvolvimento das mães, não só no aprendizado corporal e 

aquisição de conhecimentos em dança e Yoga, pois, gradativamente, elas foram se 

percebendo como mulheres com uma identidade própria e não apenas como a mãe 

do/a Fulano/a. 

 As mães relataram que a criação desse projeto mudou significativamente suas 

vidas, demonstrando o quanto era bom estar ali, além de dizerem que ficavam 

aguardando a semana inteira pelo dia em que ocorreria a aula de dança. Afirmaram 

ainda que um dia só era pouco, que o projeto deveria atender em mais dias de 

semana. Em seus depoimentos, as mães demonstraram reconhecer que podem 

realizar outras tarefas além de ser cuidadoras, por exemplo, dançar e realizar aulas 
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de Yoga. Assim, o projeto se tornou um lugar de partilha, de escuta sensível, de 

encontro consigo e com as outras mães e, principalmente, de manifestação corporal. 

Revelaram que aos poucos foi se tornando novas mulheres, que não sentem mais 

vergonha de se expressar no meio social. 

 Podemos citar como avanço obtido os aprendizados dos/as acadêmicos/as 

(bolsistas e voluntários), no sentindo de se educar pela e para a Dança, em especial 

quanto ao aprendizado na docência, pois durante o projeto planejaram, ministraram 

aulas e avaliaram as mesmas e sua atuação, ações fundamentais para a constituição 

do ser professor/a. Um resultado também foi a produção de um vídeo com os 

momentos de aula vivenciados durante o semestre e entregue uma cópia para cada 

participante do projeto. Esse vídeo também se constituiu como material didático que 

será utilizado nesse segundo semestre de realização do projeto e também para as 

aulas do curso de licenciatura e m Educação Física presencial e a distância do CEFD. 

 É importante destacar esse projeto de extensão como um espaço que tem se 

constituído como lugar também de ensino e de pesquisa, realizando na prática a 

articulação do tripé que justifica a existência da Universidade: ensino, pesquisa e 

extensão. As dificuldades apontadas anteriormente quanto ao espaço físico 

inadequado pelo excessivo calor foram plenamente solucionadas, pois passamos a 

realizar as aulas na sala 4 do prédio novo do CEFD. Quanto ao material de filmagem, 

continuamos a usar material próprio como filmadora, aparelho de som e câmeras 

fotográficas, pois o CEFD tem muitos outros projetos que utilizam esse material. 

 A Profa. Ms. E. S. também coordena desde 2011 até o ano atual, o Projeto “Cria 

Dança” com número de registro do SIEX 69768/400037, sustenta o objetivo de 

intensificar as ações de formação junto aos acadêmicos do curso de educação física 

da UFES, articulando ensino, pesquisa e extensão e também ampliar a oferta de 

serviços de educação física a comunidade, atendendo as crianças de 4 e 5 anos 

matriculadas na CRIARTE com aulas de dança. O projeto perspectiva a promoção e 

aproximação dos acadêmicos do Curso de Educação Física à prática pedagógica em 

Educação Física e Dança com intuito de expandir os serviços desse campo de 

conhecimento a comunidade. Para tanto, foram desenvolvidos estudos e práticas 
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pedagógicas no atendimento educacional dos alunos da Criarte com vistas a 

incrementar a prática de pesquisa na Educação Infantil. 

 Como resultados, as crianças de 4 e 5 anos da CRIARTE após vivenciarem 

alguns fundamentos da dança, como os fatores do movimento espaço, tempo/ritmo, 

fluência e energia, apresentaram significativos avanços sobre a noção dos ritmos 

apresentados e também tiveram acesso a conhecimentos históricos e culturais de 

cada forma de dança. No entanto, durante o segundo semestre de 2011, pode 

identificar nos alunos de ambas as turmas participantes do projeto, dificuldade de se 

organizarem coletivamente para o aprendizado proposto tanto pelo projeto Cria Dança 

quanto pelas aulas ministradas pela professora de sala de aula. Contando com a 

participação de 28 crianças em 2011, em 2012 foram 34 crianças 

 No final de 2011, realizamos uma avaliação da qual participaram alunos/as 

voluntários, pela coordenadora do projeto, pela professora da disciplina ATIF do 

CEFD, em conjunto com a coordenação pedagógica e professoras das turmas de 4 e 

5 anos da CRIARTE, na qual esse aspecto da dificuldade de organização foi tratado, 

sendo o projeto Cria Dança convidado a continuar a atuar durante o ano de 2012 no 

sentido de, em conjunto com a CRIARTE, buscar estratégias para estimular as 

crianças a esse aprendizado. Também participamos da reunião de pais, mães e 

responsáveis na qual o projeto foi elogiado e solicitada a sua continuidade para o ano 

de 2012. Nessa reunião a questão da dificuldade de organização foi apontada como 

um desafio da escola e não apenas dos profissionais responsáveis diretamente pelos 

grupos 4 e 5. 

 Podemos citar como avanço obtido o aprendizado dos/as acadêmicos/as 

voluntários, no sentido de se educar pela e para a dança, em especial quanto ao 

aprendizado da docência, pois durante o projeto planejaram, ministraram aulas e 

avaliaram as mesmas e sua atuação, ações fundamentais para a constituição do ser 

professor/a. Um resultado também foi a produção dois vídeos, um no final do semestre 

2011.1 e outro no semestre 2012.1 com os momentos de aula vivenciados durante os 

referidos semestres e entregue uma cópia para cada participante do projeto. Esse 

vídeo também se constituiu como material didático a ser utilizado em aulas de 
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disciplinas dos cursos de licenciatura presencial e a distância/CEFD que tratam da 

dança como conteúdo das aulas de educação física.  

 Em 2011 foram 40 semanas de realização do projeto, sendo 8 aulas foram 

utilizadas para a preparação do grupo de voluntários/as, e 32 aulas foram ministradas 

aos/as alunos do grupo 4 e 5 da Criarte, nas quintas-feiras. Cada aula com duas horas 

de duração. Realizamos durante esse período, 1600 atendimentos no ano. É 

importante destacar esse projeto de extensão como espaço que tem se constituído 

como lugar também de ensino e de pesquisa, realizando na prática a articulação do 

tripé que justifica a existência da Universidade: ensino, pesquisa e extensão. As 

dificuldades apontadas pelo grupo são: uma sala cedida pela CRIARTE para o projeto 

dispersava muito os alunos, atrapalhando assim, o andamento do planejamento 

proposto. O manuseio e o empréstimo de equipamentos audiovisuais, data show, som, 

etc. 

 Em 2015, depois de mais de 5 anos de materialização desse projeto afirmaram 

que os objetivos indicados pelo Criadança estão sendo cotidianamente construídos, 

vividos e refletidos. Em especial o que tem nos motivado são as reflexões que esse 

trabalho nos remete fazer. Na verdade, o mais importante nesse processo, não são 

as máximas “deu certo” Ou “deu errado”, mas o repensar incessante sobre nossas 

ações, e a busca por superação das questões que podemos aprofundar e melhorar. 

Por fim, ressaltaram que os objetivos específicos do projeto aos poucos foi se 

delineando em conformidade, ora com o que planejado e ora com o que houve 

necessidade de ser replanejado. Afirmaram que os alunos durante esse tempo de 

efetivação do projeto experimentaram diferentes ritmos, sendo capazes de articular o 

ritmo da música às formas de dança. Desenvolveram atividades em grupos, sendo 

capaz de respeitar o se movimentar do outro, com pouca ocorrência de desrespeito e 

emitiram opiniões a respeito do que está sendo produzido pelo grupo, e por fim se 

expressaram de maneira criativa e criadora nos momentos de aula proporcionados 

pelas constantes reflexões realizadas pelos monitores em formação. 
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 O projeto Criadança também desencadeou uma pesquisa temática de 

“Narrativas de formação: A trajetória dos/as acadêmicos/as envolvidos/as no Projeto 

CriaDança”, na qual foi analisada a trajetória dos acadêmicos envolvidos no projeto 

Criadança, que concomitantemente realizaram a disciplina ATIF Linguagens II, 

avaliando as aprendizagens elaboradas nas/pelas experiências de formação durante 

as intervenções no projeto. Tal pesquisa foi apresentada como TCC pela acadêmica 

e bolsista do projeto R. V., em dezembro de 2015. É importante destacar que o projeto 

de extensão como um espaço que tem se constituído como lugar também de ensino 

e de pesquisa, realizando na prática a articulação do tripé que justifica a existência da 

universidade: ensino, pesquisa e extensão. 

 As dificuldades apontadas durante o ano de 2015 foram em relação ao material 

de filmagem, onde continuaram a nos valer de objetos pessoais para realizar 

filmagens e registros fotográficos. Nesse ano também se tornou perceptível a 

importância e a notoriedade que o projeto obteve dentro da Criarte tendo em vista a 

grande parceria no fim do ano de 2014 e o resultado alcançado da mesma. 

7.5.7 PET/Educação Física 

 

 A Colônia de Férias acontece desde 2008 até o ano de 2014, segundo os 

relatórios com o registro de SIEX nº 400269, com o objetivo de incentivar a prática de 

atividades físicas através de jogos e brincadeiras, desenvolver atividades que 

fomentem um sentimento de identidade e integração entre os participantes e os 

grupos, monitores e Coordenação, ressignificar o tempo de férias escolares com os 

momentos de prazer e alegria por meio de novas referências e possiblidades lúdicas, 

criar condições para a produção de reflexões sobre o sentido da colônia de férias, 

oportunizar espaços de formação para os alunos dos cursos de educação Física da 

UFES. 

 Ao longo dos 6 anos em que o grupo PET/EDUCAÇÃO FÍSICA desenvolve esta 

atividade podemos destacar o aumento da capacidade de participantes docentes, 
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passando de 50 em 2008 para 85 em 2014, os participantes são filhos de professores 

e técnicos-administrativos da UFES e alunos da rede estadual de ensino. Desde 2011 

este projeto abrange voluntários de todos os cursos de graduação do campus de 

goiabeiras, nas categorias, voluntário, oficineiro. Em relação a publicidade podemos 

destacar a criação do website do grupo PET/EDUCAÇÃO FÍSICA 

(www.petcefd.pro.br), além das páginas do grupo em redes sociais FACEBOOK e 

Twitter, que nos proporcionar uma maior interação com os participantes (pais, 

responsáveis e crianças) da Colônia de férias ao longo do ano e eleva o grau de 

visibilidade do grupo na sociedade externa a UFES. 

 Os principais fatores que atrapalharam o desenvolvimento da colônia de férias 

-2012- foram como pontos negativos greve das universidades federais; período de 

chuvas intensas que atrapalharam, mas não impediram a realização da colônia de 

férias. Como pontos positivos a busca de recursos junto a PROEX, que ofereceu duas 

bolsas de curta duração, apoio da PROAD, que apoiou a realização da colônia de féria 

fornecendo junto ao restaurante universitário os recursos para a alimentação das 

crianças. 

 Houve um projeto chamado “Iniciação em jogos coletivos” coordenado pelo 

prof. L. D.,  que esteve ativo em 2010 e 2011, com registro no SIEX nº 66560/68411 e 

com atendimento previsto a 50 adolescentes, tinha como objetivo ampliar as 

possibilidades de formação profissional em Educação física para os acadêmicos do 

curso de educação física, notadamente os envolvidos no Programa PET/EF/UFES, 

expandir a prestação de serviços gratuitos e de qualidade de ensino de esportes a 

comunidade, por meio do atendimento a crianças de 6 a 14 anos de idade, 

desenvolver estudos metodológicos sobre o processo ensino-aprendizagem-

treinamento dos jogos coletivos a crianças de 6 a 14 anos de idade e desenvolver a 

pratica de pesquisa, bem como trabalhos de conclusão de curso, artigos e 

dissertações que tenham como tema o processo ensino-aprendizagem-treinamento 

dos jogos coletivos para crianças de 6 a 14 anos de idade. Mas que não teve relatório 

com conclusão para compararmos o que ocorreu realmente. 
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 Durante esses últimos dez anos de extensão, foi necessário a implantação de 

um Programa que incluísse a maioria dos projetos do CEFD para uma melhor organi-

zação e controle dos mesmos, e essa implantação do Programa de Extensão, possi-

bilitou através dos editais e parcerias com a PROEX, a solicitação de bolsista, o que 

facilitou o desenvolver da Coordenação de Extensão que antes contava com também 

um servidor. Labgin, ginástica rítmica, PPU, Núcleo de Lutas, Natação, entre os outros 

citados, o que estes têm em comum? A possibilidade de oferecer acesso a Universi-

dade através da Extensão aos projetos que buscam a melhoria do atendimento à cri-

ança, ao adolescente e ao idoso, e a maioria dos citados neste tópico mostraram atra-

vés dos relatórios que geram estudos sobre a prática, desenvolvimento de trabalhos 

acadêmicos além de apresentações em Congressos e Seminários, conseguindo com 

isso provar mais uma vez que a união entre ensino, pesquisa e extensão é possível e 

que gera uma estruturação da Universidade e também possibilita observar que ape-

nas Extensão sozinha não deve ser a única responsável por interagir com a socie-

dade, que o ensino e a pesquisa não podem ser desresponsabilizados desta função 

também. (CASTRO, acesso em 16 jun. 2018) No último ano de pesquisa deste traba-

lho, foi possível observar que a inclusão de esportes coletivos aumentou, isso porque 

há o interesse em unir a Universidade em uma só formando equipes para competições 

locais ou não além de disseminar o ensino-aprendizagem juntos, buscando atender 

principalmente o público feminino, isso chamou bastante atenção pois normalmente 

se via projetos disponíveis apenas para homens, e neste ano de 2017 isso mudou, e 

a busca está cada vez aumentando. E também a iniciativa de começar um projeto 

utilizando o que nosso Estado nos proporciona de graça foi incrível, se associando 

com a cultura local a um esporte muito comum no Brasil, o futebol na praia através do 

projeto “Talento Praiano”, que se tornou também uma opção para alunos do curso de 

Educação Física bacharelado sendo uma das opções do “Estágio Supervisionado em 

Esportes” abrindo possibilidades de aprendizado em uma modalidade não estudada 

no curso, desenvolvendo futuros professores mais capacitado, e mais uma vez asso-

ciando a Extensão, e a busca por melhorias através da pesquisa que os alunos devem 

fazer e o ensino na forma da intervenção.  A extensão se mostra importante quando 

olham a possibilidade e a quantidade de ações que geram e que se relacionam com 
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as áreas temáticas e que por isso alcançam um mérito importante para a Universi-

dade, como campo de formação e para a sociedade (MONTEIRO; SACRAMENTO, 

2011). E desde 1995 vem sendo desenvolvido o LAEFA, que traz projetos que buscam 

não só atender crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual, mas também os 

seus responsáveis que sempre segundo os relatos nos relatórios são olhados apenas 

como pais de uma pessoa com deficiência intelectual, e não também como pessoa. É 

incluído em um Programa com grandes projetos juntos para atender a esse público, e 

com isso necessitam de Recursos humanos superiores para conseguirem dar conti-

nuidade ao projeto, sendo local de estágio supervisionada e também matéria da licen-

ciatura ATIFs, tendo que designar tempo para o aprendizado dos mesmos e o que 

prejudica de certa forma pois devido aos cortes orçamentários muitas bolsas foram 

perdidas o que querendo ou não incentivou a busca por ajudas externas. Estes cortes 

orçamentários da Universidade segundo Santos (2005) é uma maneira que o governo 

tem de “incentivar” os projetos em busca de ajudas privadas, de forma crítica ainda 

diz que os projetos são estimulados a entrar “em parcerias com a indústria, patentear 

os seus resultados e desenvolver as atividades de comercialização incluindo a comer-

cialização da sua própria marca (p. 64)”. E infelizmente isso ocorreu, pois caso não se 

realizasse essa parceria o programa e seus projetos poderiam dar fim a um trabalho 

completo e que atendem um público que era excluído e que ali se sentem realizados, 

como consta nos relatórios a melhora dos participantes com autoestima e desenvolvi-

mento foi impressionante. Como deixar tudo isso acabar? Este como os outros pro-

gramas/projetos se relaciona com o que Antunes (2007) acredita que: 

O estágio curricular, as práticas como componente curricular e 
os projetos de extensão proporcionam uma ação formadora atra-
vés da aplicação na realidade social, dos conhecimentos adqui-
ridos ao longo do processo acadêmico com competência e habi-
lidade de forma a contribuir também como um feedback dos con-
teúdos de cada disciplina. Também proporciona uma ação social 
e política, pois além de oportunizar a empregabilidade, favorece 
a reflexão, a análise e a avaliação das diferentes atuações do 
profissional no amplo mercado de trabalho apresentado ao gra-
duado em educação física. (p. 145) 
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“A desvalorização da extensão compromete também a qualidade do ensino e da pes-

quisa”. (MONTEIRO; SACRAMENTO, 2011, p.15) 

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Neste trabalho de conclusão de curso buscou resgatar informações sobre a 

extensão universitária do Centro de Educação Física e Desporto (CEFD) da 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), tomando como orientador a sua 

relação com a cultura local. 

 A partir dessa constatação foi proposto buscar a relação dos projetos de 

extensão em relação com a cultura local e sua responsabilidade social buscando com 

isso apontar a importância da memória extensionista, sua contribuição para a melhoria 

da formação e interação do universitário e, consequentemente, para comunidade 

externa. Sabendo que a oferta da extensão nessa área temática é muito relevante 

pois possibilita proporcionar uma rica vivência para pessoas que não teriam condições 

de conhecer manifestações culturais, artísticas e esportivas com detalhes e seus 

fundamentos, o que possibilita mostrar assim que a extensão pode e deve quebrar 

paradigmas e unir a comunidade universitária como um todo. 

 Durante a pesquisa documental foi possível observar que a maioria dos 

projetos se justificavam na fala de oferecer e dar oportunidade a comunidade de 

vivenciar a prática, entretanto deixaram claro que durante esses 10 anos de extensão 

tiveram muitas perdas, pois a Extensão sofreu cortes orçamentários e tiveram bolsas 

perdidas nos projetos, o que dificultou a continuidade de muitos e até o fim de outros.  

 Logo, há importância de a universidade ficar atenta para não se desesperar 

com os cortes orçamentais e “obrigar” a privatização de suas funções.  para ter êxito 

em sua função é importante que aja cooperação intergovernamental, na busca de 

soluções para situações que comprometam o funcionamento da mesma mantendo o 

tripé institucional. 
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 O que resulta na extensão uma responsabilidade que não deveria ser apenas 

dela e sim, do ensino e da pesquisa também, pois o trabalho em equipe trás o 

resultado esperado, e caso essa responsabilidade sendo direcionada apenas a um 

eixo do tripé, aqui entendido extensão, acaba por prejudicar a universidade de ser 

chamada de universidade. 

 Em muitos relatórios foi visível que a maioria das ações de extensão buscam 

trabalhar a pesquisa e o ensino de forma indissociáveis, o que seria suficiente para se 

ter êxito, entretanto em muitas falas foi possível observar que  o tempo que os projetos 

de extensão tomam para que sejam eficientes, e por priorizarem as atividades de 

pesquisa, pois a extensão em forma de intervenção social além de gastar muito tempo 

dos docentes não gera grandes méritos acadêmicos (MONTEIRO; SACRAMENTO, 

2011), acabam por afastar aqueles professores que buscam uma melhor qualificação 

para assim incluírem em seus currículos Lattes.  

 Foi possível visualizar que muitos professores do Centro de Educação Física 

da Universidade Federal do Espírito Santo, se dedicam em sua maioria a pelo menos 

uma ação de extensão, isso significa que baseando nos relatórios que de certa forma 

o CEFD se preocupa em trabalhar diretamente com as áreas temáticas da Extensão, 

e foram estas a mais incluídas: ações relacionados com ampliação da oferta e 

melhoria da qualidade da educação básica; ações relacionados com qualificação para 

o trabalho, reorientação profissional e capacitação de gestores públicos; ações 

relacionados com melhoria da saúde e da qualidade de vida da população brasileira; 

ações relacionados com melhoria do programa nacional de educação nas áreas da 

reforma agrária; ações relacionadas promoção do desenvolvimento cultural, em 

especial a produção e preservação de bens simbólicos e o ensino das artes; ações 

relacionadas a melhoria do atendimento à criança, ao adolescente e ao idoso.  O que 

traz como resultado que o CEFD está fazendo sua parte a respeito à 

institucionalização da Extensão, promovendo ações extensionistas e não permitindo 

a repetição dos padrões conservados e elitistas tradicionais, como citado no Plano 

Nacional de Extensão pela Forproex em 2012, o que reiteraria a endogenia, abrindo 
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espaço para a privatização das atividades acadêmicas, e o que causaria por impedir 

o cumprimento da missão da Universidade Pública.  

 Há necessidade de mais clareza e informações nos relatórios quando forem 

enviados a PROEX, para assim ser possível um melhor entendimento dos projetos 

com informações atualizadas a  cada ano (relatório final) ou cada semestre (relatório 

parcial). 

 Dito isso, este trabalho de conclusão de curso, alcançou os objetivos propostos 

e observou que há necessidade de continuar preservando a extensão no CEFD de 

forma gratuita, para continuar trazendo sua memória para comunidade interna e 

externa, além de manter a busca pela excelência de suas ações em relação a 

responsabilidade social e respeitando a cultura local, para assim, corresponder ao 

significado de extensão universitária. 
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