PREFÁCIO

Farra nas Férias na FEF: Recreação com Educação
Ademir De Marco cumpre, com este livro, a promessa que fez em janeiro de
2016 de publicar dali a um ano a ainda breve, mas muito bem-sucedida história do
“Farra nas Férias na FEF”, projeto que tive a felicidade de ver nascer durante minha
primeira gestão na Reitoria da Unicamp.
Idealizador do “Farra”, De Marco considera-o uma de suas maiores realizações –
se não a maior de todas – em três décadas como professor da FEF, a Faculdade de
Educação Física da Unicamp. Não é para menos: desde que foi implementado, em
janeiro de 2008, o projeto abarca de forma exemplar os três pilares fundamentais da
universidade – o ensino, a pesquisa e a extensão – e atrai, como consequência, um
número cada vez maior de participantes.
Como se verá a seguir, o que motivou a criação do “Farra” foi a necessidade de
atender simultaneamente aos interesses de dois grupos de funcionários da Unicamp: de
um lado, a equipe pedagógica do Prodecad, habituada a tirar férias coletivas em janeiro,
e, de outro, os pais dos frequentadores desse espaço de educação completar, que nem
sempre podiam desfrutar seu período de descanso nessa época do ano.
A solução encontrada para o dilema foi oferecer aos alunos do Prodecad um
espaço alternativo de acolhimento que lhes proporcionasse, como bem descreve o título
desta obra, recreação com educação. A princípio, revela De Marco, os pais resistiram à
ideia da mudança de ambiente, mas acabaram convencidos ao conhecer os detalhes do
cuidadoso planejamento que havia sido feito para as férias de seus filhos.
Fica claro, pela narrativa do autor e também pelos depoimentos e imagens que
preenchem as páginas finais do livro, que o projeto atingiu plenamente seu objetivo.
Para os pais, o “Farra” deu a tranquilidade de que precisavam para trabalhar durante as
férias escolares dos filhos; para as crianças e adolescentes, tornou-se garantia de
diversão e lazer, seja na piscina ou nas quadras da FEF, seja em passeios educativos
pelo campus ou em excursões a parques e museus.
Mas o que faz o “Farra” ser especialmente relevante dentro do contexto
universitário são as oportunidades que ele propicia aos professores e alunos, da FEF e

de outras unidades da Unicamp, que participam de sua organização e execução.
Enquanto aqueles encontram em cada edição do projeto novos subsídios para suas
pesquisas, estes veem na convivência diária com dezenas de meninos e meninas, na
condição de estagiários, uma fonte riquíssima de aprendizado sobre o dia-a-dia de quem
trabalha com recreação e lazer – um dos principais campos de atuação para educadores
físicos.
Resumindo, trata-se de um projeto que, embora ainda jovem, já se provou
competente na tarefa de aliar o atendimento de demandas da comunidade interna da
Unicamp à geração de conhecimento novo e formação de alunos mais bem preparados
para o exercício profissional.
Foi muito oportuno, portanto, que De Marco tenha tomado a iniciativa de marcar
a décima edição do “Farra” – provavelmente a última com a participação dele – com o
lançamento de um livro sobre os anos iniciais do projeto. Que este registro sirva de
inspiração para que os meses de janeiro sejam sempre os mais animados na FEF.
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