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O mês de maio tem um significado muito especial para os homens e as mulheres que vivem e/ou viveram a
Escola de Educação Física. Em 6 de maio de 1940, a ESEF iniciou suas atividades de formação de professores e, em
27 de maio de 1941, recebeu autorização presidencial para funcionar. Desde essa época até os dias de hoje, quando
comemoramos o seu 60° aniversário, sua história configura um conjunto de êxitos, cujos efeitos são percebidos de
forma significativa na educação física e no esporte desenvolvidos no Rio Grande do Sul. Só para citar dois exemplos
recentes, podemos mencionar o reconhecimento que detêm, junto às comunidades gaúcha e nacional, a Revista
Movimento e o Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano.

Precursor, tanto do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano como da Revista
Movimento, o Laboratório de Pesquisa do Exercício - LAPEX, constituído em 1973, foi decisivo para caracterizar a
ESEF como uma instituição de produção de conhecimento. Isto é, quando agregou ao currículo de formação de seus
professores os aspectos de cientificidade requeridos para uma formação acadêmica ampla e capaz de interferir com
responsabilidade no cotidiano das aulas de educação física e do esporte praticado nas praças, nos estádios e nas
escolas, a ESEF-UFRGS definitivamente incorporou em si a noção de universidade.

Inspirado inicialmente, por políticas públicas que visavam à ampliação do quadro de medalhas olímpicas
brasileiras, o LAPEX, no seu alvorecer e na visão de seus idealizadores, orientou sua ação para pesquisas de caráter
biológico e com forte concentração no âmbito da fisiologia do exercício. Hoje, com uma visão mais ampla de sua
missão institucional e integrado aos demais setores da ESEF, o Laboratório abriga, em seu interior, pesquisadores e
estudantes que se dedicam com afinco a múltiplas investigações que abrangem todo o campo que se convencionou
denominar Ciências do Movimento Humano.

Para resgatar esse processo histórico e dimensionar sua contribuição para o desenvolvimento da educação
física e do esporte gaúcho e nacional, bem como homenagear aqueles que fizeram parte da história dessa instituição
sexagenária, a Revista Movimento oferece ao público uma Edição Especial onde focaliza, por meio do trabalho de
pesquisa da Professora Janice Zarpellon Mazo, a configuração do LAPEX como categoria analítica da história da
Escola de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Assim, sob essa forma de homenagear a ESEF/UFRGS, parabenizamos a todos que de uma forma ou outra
contribuíram para que essa Escola seja o que é hoje, e manifestamos a todos, principalmente aos jovens que
representam o futuro dessa instituição, os votos de sucesso e felicidades nessa tarefa de qualificar o processo
iniciado pelos professores que os antecederam.

Boa leitura.

O Editor
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