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RESUMO 

O presente trabalho ainda em desenvolvimento apresenta o esforço em recuperar e registrar 
uma possível trajetória de formação dos professores do curso de educação física da UFS, 
permitindo que vozes silenciadas ou aprisionadas nos “arquivos-mortos” possam vir a luz, 
reconstituindo as memórias da educação física, do esporte e das práticas de lazer no estado de 
Sergipe. O esforço em materializar no departamento de educação física o incentivo a pesquisa 
no campo da história, bem como a guarda e a preservação do acervo fez da constituição do 
CEMEFEL um local de memória, de circularidade de conhecimento das temáticas da história 
dentro do DEF. À necessidade de dialogar com a memória destes sujeitos que fizeram a 
historia do curso, bem como observarmos mais atentamente o currículo do curso, os materiais 
produzidos pelos professores, são pontos que nortearão esta pesquisa. 
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física, memórias, formação de professores.   

 

ABSTRACT 

This work in progress presents the effort to recover and register a possible trajectory of 
training teachers of physical education course of the UFS, allowing voices silenced or 
imprisoned in "dead-files" to see the light, retracing the memories of education physics, sport 
and leisure practices in the state of Sergipe. The effort to materialize in the department of 
physical education encouraging research in the field of history, as well as the custody and 
preservation of the collection made the foundation of the CEMEFEL a memory location, the 
circularity of knowledge of the themes of history within the DEF. The need for dialogue with 
the memory of these guys who made the history of the way and look more closely at the 
course curriculum, materials produced by teachers, are points that will guide this research.  
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 A investigação e a preservação das memórias do Curso de Educação Física da 

Universidade Federal de Sergipe constituem-se em bases possíveis de compreensão das 

mediações entre os avanços e retrocessos da educação física em Sergipe, ocultos no espaço 

entre os fatos e as representações, considerando que ambos são a história dos sujeitos os quais 

agem e representam, falam e silenciam, mostram e escondem. 

 Sendo assim, o esforço em recuperar e registrar uma possível trajetória da formação 

destes professoresii, bem como preservar e divulgar a memória relacionada a tal temática, 

possibilitando desta forma o incentivo à pesquisa histórica, nos levou a desenvolver esta 

pesquisa. Para isso contamos com o apoio do CEMEFEL, Centro de Memória da Educação 

Física, do Esporte e do Lazer da UFS - Universidade Federal de Sergipe, este foi criado no 

ano de 2005 no Departamento de Educação Física com a intenção de ampliar o debate acerca 

das temáticas no campo da história da educação física bem como da necessidade de preservar 

e divulgar as memórias de tal temática presentes na universidade e no estado de Sergipe.  

Neste espaço, podemos nos deparar com documentos das mais diversas naturezas, mas 

o nosso principal desafio é além de organizar, catalogar e descrever estes documentos, 

transformar tal material em fonte de pesquisa. Transformando-se assim em um local vivo de 

memória dentro do departamento de Educação Física/UFS.  

Mas para que isso ocorra precisa-se de novas demandas de pesquisa. Nesse sentido, 

podemos destacar três linhas que estão em desenvolvimento: Memórias das práticas 

esportivas de Sergipe; Memórias das práticas corporais na cidade e Memórias do curso de 

Educação Física da UFS. Esta ultima refere-se à tentativa de reconstrução da história do 

Curso de Educação Física da UFS, reconstituindo as memórias da Educação Física, do esporte 

e das práticas corporais de lazer no Estado de Sergipe, nosso principal foco para este trabalho. 

Assim, ao dialogar com estes documentos, tentando interpretá-los dentro de um 

determinado contexto, nos levou a perceber que trata-se de um trabalho que exige tempo, 

precisa  ser explorado minuciosamente, e  que encontra-se ainda em pleno desenvolvimento. 

Sendo assim, aqui apresentaremos algumas considerações e reflexões sobre tal temática, 

obtidas através dos primeiros contatos com os materiais e através de outras atividades 

desenvolvida no CEMEFEL como reuniões de estudos e orientações individuais. 
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DESVELANDO AS TRAMAS  HISTÓRICAS DA FORMAÇÃO DO CURSO DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA DA UFS. 

 

Compreender os professores e sua formação, com base na organização do currículo de 

formação é uma fértil possibilidade de análise, não obstante, reduz os sujeitos a uma série de 

experiências vividas sob a mesma lógica e sem potencialidades criativas. Examinar esses 

homens e mulheres no centro de organização de suas ações, imersos no cotidiano de desafios 

reais que enfrentam, dispondo idéias, dinamizando relações, vivendo sua história é que nos 

possibilitaria inferir as reproduções, recriações e reinvenções entre o curso de formação e sua 

contínua (trans)formação social, acadêmica, profissional e humana. 

Com o objetivo desvelar as tramas históricas que fizeram surgir e consolidar o Curso 

de Educação Física da Universidade Federal de Sergipe, bem como estabelecer formas 

narrativas da história do Curso à medida em que se organiza o acervo documental, 

bibliográfico e iconográfico do DEF/UFS já disponíveis no Departamento de Educação 

Física, mas sem qualquer tratamento arquivístico. Reconstituindo a história e preservando a 

memória por meio da criação de novas fontes, quais sejam, as histórias narradas e memórias 

tecidas. Portanto, organizar um acervo de história oral, “um tipo de fonte, com o qual o 

historiador trabalha, a saber, os testemunhos orais” (BARROS, 2004, P.132), sobre a história 

do Curso de Educação Física da UFS, com ex-professores e ex-alunos, disponibilizando-o 

assim para a comunidade acadêmica e extra-acadêmica. 

 A formação de professores de Educação Física no Estado de Sergipe ao longo do 

século passado esteve associada á formação de normalistas, reforçada pelo envio de algumas 

jovens professoras ao Rio de Janeiro para cursarem “Educação Física no Ensino Primário” 

(Curso especial de apenas um ano, que não equivalia ao curso superior) na Escola Nacional de 

Educação Física e Desportos (ENEFD) da Universidade do Brasil (DANTAS JUNIOR, 

2003). 

A ENEFD foi criada no Rio de janeiro, capital da republica e sede do poder 
político. Para a estrutura governamental ENEFD seria de grande utilidade, 
uma verdadeira escola de civismo e probidade. Para os militares, que muitas 
vezes se confundiam com a estrutura governamental  da época, que seriam 
seus futuros professores, seria o acesso a cátedra importante principalmente 
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para eles e civis não médicos já que em sua maioria os médicos já eram 
reconhecidos catedráticos e/ou professores em faculdades. (MENESES, 
1997, P.20).  

 

O ensino de Educação física nas escolas sergipanas, dessa forma, ficava sob a 

responsabilidade dessas professoras ou de ex-militares e esportistas. De igual modo, as 

práticas esportivas e corporais de lazer estavam entregues a abnegados do esporte sem 

formação superior na área. Dado o desenvolvimento dos esportes no Estado e o retorno dos 

primeiros professores formados na ENEFD no Curso de Educação Física, percebia-se a 

demanda de formação de professores qualificados formados na própria localidade. 

Por iniciativa de Félix D’Ávila, professor sergipano de Educação Física e funcionário 

da Divisão de Educação Física do MEC, começam a serem realizados, no ano de 1969, os 

"Cursos de Atualização em Educação Física". Ao longo dos anos seguintes, notáveis 

professores, a exemplo de Ary Façanha de Sá, Homero José Alcântara Ribeiro, João Carlos 

Camargo e Castro, Paulo Murilo Alves, Antônio Fernandes Martinho, Deyse Barcelos Ribeiro 

e Maria Edma de Barros, sob a coordenação do professor Cândido Augusto Pereira, vieram a 

Aracaju ministrar aulas de atletismo, voleibol, futebol, basquetebol, ginástica masculina e 

feminina, natação masculina e feminina aos professores-leigos do Estado. 

Os cursos oportunizaram a concessão de bolsas de estudo, para cursar educação física 

no âmbito superior, aos melhores alunos. Em 1970, os professores Antônio Paixão, Manoel 

Luiz Oliveira, Maria Conceição Araújo, Fernando Oliveira, Lígia Sales e Mirthes Araújo 

foram contemplados com a bolsa para estudarem na Universidade de Pernambuco. Destes, o 

professor Antônio Paixão optou pela Medicina tornando-se médico e professor da UFS, 

enquanto a professora Mirthes Araújo, após licenciar-se em educação física, não retornou a 

Aracaju, para dar sua contribuição ao desenvolvimento da área. 

Era notória a tendência à esportivização na qual a educação física ia enveredando, 

sobejamente no plano de incentivo à sua permanência no seio escolar sob tal direção. 

Todavia, apesar de já sinalizar com a hegemonia do esporte enquanto conteúdo da área, a 

organização destes cursos, ainda que de forma incipiente, já apresentava uma preocupação 

com a organização do conhecimento, espaço e tempo escolar da educação física na escola em 

relação à formação dos jovens. 
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As iniciativas pioneiras tomaram uma direção mais efetiva de formação de professores 

após a decretação da obrigatoriedade da educação física no ensino superior. O professor Félix 

D'Ávila aceitou o convite do Reitor da UFS, professor João Cardoso do Nascimento Junior, 

para implantar a educação física na universidade. Aliando-se ao professor Cândido Pereira e à 

professora Edma Barros, o professor Félix D'Ávila convida os professores ministrantes do "2º 

Curso Básico de Atualização em Educação Física", realizado em 1970, a integrarem-se ao 

projeto. O convite foi aceito por alguns que, somados a outros convidados por Félix D'Ávila, 

já perspectivavam a criação do Curso Superior de Educação Física da UFS. 

A empreitada dos professores foi dar vida ao "Centro de Civismo, Educação Física e 

Desportos" da UFS, fundado em agosto de 1970. O "Centro" definia como objetivos: prática 

de esportes; estímulo e apoio à associação desportiva de alunos; proporcionar assistência 

médica aos alunos participantes; e promoção de competições esportivas contribuintes ao 

desenvolvimento físico e moral dos universitários (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SERGIPE, 1970). 

 Percebe-se a clara tentativa de dar corpo à lei, com a disseminação da prática 

esportiva, aliada aos aspectos utilitaristas da saúde e aos moralistas de formação do caráter. 

Aos professores, cabia, no âmbito de suas experiências, erigir uma prática que, corroborando 

os ditames políticos do momento, apontasse para a dinamização da educação física no estado 

de maneira qualificada. 

Diante das condições políticas, econômicas, sociais e culturais favoráveis ao 

desenvolvimento do esporte, seja em via educativa ou de rendimento, a UFS oportunizou 

viagens de intercâmbio de professores aos grandes centros do esporte moderno. O professor 

Alberto Teixeira Chaves fez cursos de natação na Universidade de Rhode Island (EUA); o 

professor Homero Ribeiro viajou a Bucareste, na Romênia, a fim de se especializar em 

handebol, enquanto o professor Sérgio Giansante dirigiu-se a Berlim, na Alemanha Oriental, 

com o objetivo de aprofundar seus conhecimentos em atletismo. O investimento na viagem de 

professores aos países socialistas do Leste Europeu pôde denotar uma tendência de que, 

independente de regimes políticos, o fundamental era o desenvolvimento do esporte no Brasil, 

da sua massificação à detecção e treinamento de atletas. Neste diapasão, tais iniciativas 

demonstraram a possibilidade de ampliar os cursos de formação para frentes internacionais, o 

que o "Centro de Civismo, Educação Física e Desportos" abraçou, sob a direção de Félix 

D'Ávila, a partir de 1974. 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 

 

6 

 

A proposta desses cursos alimentou a ambivalência entre educação física e esporte, 

pois tinha como objetivo, aliar a ação educativa do esporte à procura dos melhores caminhos 

ao esporte de rendimento. Para Listello (1979), a educação física deveria integrar os aspectos 

físicos, sociais e morais da formação da juventude, pautando-se em quatro pontos diretores: o 

treinamento físico generalizado, objetivando o desenvolvimento físico e fisiológico do 

homem como enriquecimento individual e coletivo; os exercícios específicos que buscavam a 

orientação esportiva e artística; a orientação para o trabalho numa reeducação da motricidade; 

a prevenção do mal, almejando a tomada de consciência das atividades físicas que suprem 

deficiências, atenuam defeitos e previnem acidentes; e atividades de lazer que propunham a 

disseminação da prática esportiva como meio de prazer e exercício sadio do tempo livre. 

Iniciando suas atividades em 1975, sem estrutura física ideal para formação ― já que, 

com a ausência de um Campus, os alunos deslocavam-se por toda a cidade de Aracaju ― o 

Curso, segundo Américo Menezes (1997), ajustou-se ao modelo político vigente pois seu 

currículo "esportivizante" pautava-se no "praticismo", valorizava a competição e a aptidão 

física. De igual modo, a organização do curso obedecia a um parâmetro biologizante de 

compreensão do homem, além de desconsiderar a produção do conhecimento como fim 

precípuo da universidade. 

As afirmações de (MENEZES, 1997) dão sustentação à necessidade de dialogar com a 

memória dos sujeitos que fizeram a história do Curso de Educação Física da UFS, preservar a 

documentação material do Departamento de Educação Física (DEF/UFS) de modo a 

disponibilizar leituras alternativas dos processos. Outra questão posta é a necessidade de 

observar mais atentamente o currículo do curso bem como os materiais produzidos pelos 

professores para o processo de ensino, levantando as influências pedagógicas dos mesmos e 

discutindo os reflexos dessa formação na constituição do currículo do curso. 

 

RECONSTRUINDO AS MEMÓRIAS DO DEF/UFS. 

 

Pensando  na urgência de compreendermos os processos, entender a tessitura da 

memória e das representações dos sujeitos na constituição de suas histórias. Ao longo de seus 

trinta e cinco anos de existência, o DEF/UFS passou por mais duas alterações de currículo, 

fundação de cursos de especialização, criação de grupos de pesquisa, implantação de projetos 
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de extensão, realização de eventos acadêmico-científicos, além de ter sido povoado por uma 

centena de alunos-professores e um corpo docente com grande grau de mobilidade. 

Esse trabalho articula-se, portanto como já destacado anteriormente, na tentativa de 

reconstrução da história do Curso de Educação Física da UFS, permitindo que vozes 

silenciadas ou aprisionadas nos “arquivos-mortos” possam vir à luz, reconstituindo as 

memórias da Educação Física, do esporte e das práticas corporais de lazer no Estado de 

Sergipe.  

Nesse sentido, o âmbito da Educação Física, das práticas esportivas e das práticas 

corporais de lazer configuram-se como expressão significativa do enraizamento 

memorialístico da humanidade que, à exceção de tais Centros de Memória, vem sendo 

observado como campo menor, face a uma dimensão cognitivista e intelectualista da 

memória. 

Segundo Paul Connerton (1999),  as nossas experiências do presente dependem de 

nosso conhecimento e das imagens que trazemos do passado, transmitidos e conservados em 

performances mais ou menos rituais. Nesse enraizamento memorialístico, as cerimônias 

comemorativas e as práticas corporais são elementos centrais ao que o autor denomina de 

"sedimentação da memória social corporal". A educação, em sua forma escolar e na formação 

de professores, o esporte e as práticas corporais de lazer são práticas fundantes e 

solidificadoras dessa memória. 

Nesse sentido, entendemos de acordo com Thompson (2004) que devemos pensar a 

formação de professores, não como estrutura, nem como categoria, mas como processo que 

envolve a participação de pessoas, instituições e contextos reais. Compreender os professores 

e sua formação, com base na organização do currículo de formação é uma fértil possibilidade 

de análise, não obstante, reduz os sujeitos a uma série de experiências vividas sob a mesma 

lógica e sem potencialidades criativas. 

Desta forma, dialogando com Maurice Halbwachs e o seu conceito de memória 
coletiva, Connerton afirma que: 

 
toda recordação, por muito pessoal que possa ser, mesmo a de 
acontecimentos que só nós presenciamos, ou a de pensamentos e sentimentos 
que ficaram por exprimir, existe em relação com todo um conjunto de idéias 
que muitos outros possuem: com pessoas, lugares, datas, palavras, formas de 
linguagem, isto é, com toda a vida material e moral das sociedades de que 
fazemos parte, ou das quais fizemos parte (CONNERTON, 1999, P.41). 
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Assim sendo, Examinar esses homens e mulheres no centro de organização de suas 

ações, imersos no cotidiano de desafios reais que enfrentam, dispondo idéias, dinamizando 

relações, vivendo sua história é que nos possibilitaria inferir as reproduções, recriações e 

reinvenções entre o curso de formação e sua contínua (trans)formação social, acadêmica, 

profissional e humana. 

Nesse sentido nosso trabalho nesse primeiro momento, Intenta-se, primeiramente a 

preservação da memória material e simbólica, por conseguinte perceber as forças em tensão 

no período da constituição do DEF/UFS, revelando sua importância na disseminação das 

práticas corporais institucionalizadas em Sergipe. 

A utilização da história oral, nesse contexto, não se consubstancia em um 

complemento das fontes escritas, mas um caminho possível, por sua própria lógica interna, de 

resgate da história dos homens, de garantia do direito à memória, de torná-la pública. Nesse 

processo colaborativo de construção de uma fonte, compartilham-se experiências e justifica-se 

socialmente a história pela via da voz dos que, por longo tempo, estiveram silentes. 

O fundamento social da história oral pode ser explicado nessa reflexão de Paul 
Thompson: 

 

A história oral é uma história construída em torno de pessoas. Ela lança a 
vida para dentro da própria história e isso alarga seu campo de ação. Admite 
heróis vindos não só dentre os líderes, mas dentre a maioria desconhecida do 
povo. Estimula professores e alunos a se tornarem companheiros de trabalho. 
Traz a história para dentro da comunidade e extrai a história de dentro da 
comunidade. Ajuda os menos privilegiados, e especialmente os idosos, a 
conquistar dignidade e autoconfiança. Propicia o contato – e, pois, a 
compreensão – entre classes sociais e entre gerações. E para cada um dos 
historiadores e outros que partilhem das mesmas intenções, ela pode dar um 
sentimento de pertencer a determinado lugar e determinada época. Em suma, 
contribui para formar seres humanos mais completos (THOMPSON, 2002, 
P.44). 

 

Independente de buscar heróis ou formar homens mais completos como finalidade 

social, a história oral tem que se justificar como possível instrumento analítico perante os 

objetos. Tomando por base as conclusões de Alessandro Portelli (1997) de que a história oral 

remete mais a significados que a eventos, pois  contam-nos não apenas o que o povo fez, mas 

o que queria fazer, o que acreditava estar fazendo e o que agora pensa que fez, pretende-se 

tornar pública a relação umbilical dos sujeitos com a história da Educação Física, do Esporte e 

lazer em Sergipe. 
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Assim, este trabalho tendo por fontes, a documentação oficial do DEF/UFS, seu 

acerco bibliográfico e iconográfico, além da memória dos sujeitos que constituíram sua 

história. Intenta-se, primeiramente a preservação da memória material e simbólica, por 

conseguinte perceber as forças em tensão no período da constituição do DEF/UFS, revelando 

sua importância na disseminação das práticas corporais institucionalizadas em Sergipe. 

Defende-se também, o princípio do "direito à memória", posto que a memória está cada vez 

mais enclausurada nas investigações acadêmicas. A sociedade brasileira, especificamente a 

sociedade sergipana precisa urgentemente ter acesso aos elementos significantes à sua 

conformação e memória, dos quais fazem parte as práticas esportivas e de lazer, superando a 

amnésia social campeando na modernidade que, segundo Burke (2006, p. 85), pauta-se “... na 

organização social do esquecer, as regras de exclusão, supressão ou repressão e a questão de 

quem quer que quem esqueça o quê e por quê” ou “a obliteração oficial de memórias em 

conflito no interesse da coesão social”. 

 

 

ORGANIZAÇÃO DO ACERVO DO CEMEFEL 

 

Atualmente, o acervo do CEMEFEL conta com documentos das mais diversas 

naturezas, porém, grande parte desse acervo documental representa a história institucional do 

DEF/UFS. Tal esforço configurou-se na atualidade pela doação do DEF/UFS ao CEMEFEL 

de todo o seu “arquivo morto”. Caixas, armários, gaveiteiros, livros, imagens que guardam 

parte da história do departamento de educação física e também da memória do estado. Há, 

contudo, o desafio não apenas de organizar e disponibilizar, mas de transformar tal material 

em fonte de pesquisas.  

Além do que temos chamado de Acervo institucional, pudemos “num primeiro olhar”, 

ainda sem catalogação e organização arquivística específica, identificar documentos outros 

que estão sendo separados em Coleções. O grupo ainda estuda melhores formas de organizar 

tal material, porém temos contado com alguns referenciais importantes como o Guia de 

Fontes produzido pelo CEMEF-UFMG bem como o Organograma do Arquivo Central da 

UFS.  
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Apesar das dúvidas diárias na sistematização do material e da tentativa de olhar para 

as fontes e categorizá-las a partir de uma demanda interna e específica nossa, num primeiro 

momento, pareceu-nos pertinente separarmos o acervo identificando-os em Coleções, tais 

como: Coleção institucional, Coleção de periódicos e revistas, Coleção de teses, dissertações 

e monografias, Coleção iconográfica e Coleção Audiovisual.  

O acervo da Coleção Institucional, antes de ser doado ao CEMEFEL encontrava-se em 

grande parte sujo, mal acondicionado, porém com alguma organização já que eram descartes 

de materiais da secretaria do DEF. Além de ser o maior acervo em termos de quantidade 

documental é sobre ele que debruçamos nossos olhares com o objetivo de organizá-lo para 

que possa ser fonte para das nossas pesquisas atuais. Esse acervo é composto por atas, 

materiais de professores (apostilas, livros e revistas), ofícios, materiais sobre o currículo do 

curso, portarias, ofícios em geral, materiais de editais e concursos, relatórios das mais 

diversas naturezas.iii 

Sabemos da importância do trabalho com o acervo e também entendemos que o tempo 

necessário para organização do mesmo é lento, demanda trabalho diário dos bolsistas 

presentes, demanda espaço para acondicionamento do material documental, o que é um 

grande problema do departamento, demanda mão de obra especializada em arquivística e 

museologia, parcerias que começamos a esboçar dentro da UFS a partir do Arquivo Central. 

Sabemos, dentro do grupo de pesquisa, que a organização do acervo não pode cessar, pois 

dele dependem nossas fontes de pesquisa, nossas descobertas que possibilitarão narrar as 

histórias de um dado tempo. Sabemos também da incipiência dos nossos fazeres bem como a 

necessidade de uma dada profissionalização na organização do acervo.  

Entendendo que são necessárias práticas de visibilidade dessa memória constituída no 

acervo, são objetivos; a produção de exposições, palestras, oficinas e publicações que 

tematizem a dimensão histórica da educação física do esporte e do lazer como possibilidade 

no processo de ensino na graduação. O CEMEFEL intenta no fomento e na organização de 

espaço físico que possibilite consigo a continuidade na formação do grupo de pesquisa, de 

reuniões e seminários já previamente programados. Para tal, são necessárias algumas 

parcerias que nos ajudem na montagem dos acervos e suas questões técnico-instrumentais. 

Sabemos assim do desafio posto a frente para lidar com a “materialidade” das fontes, bem 

como com sua ausência. A criação das coleções dependem também de uma política de doação 
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de acervo pela comunidade acadêmica da educação física e de áreas afins, dando “voz” aos 

livros, artefatos e documentos que nos possibilite cuidar e dizer dessas histórias. 

 

ALGUNS APONTAMENTOS OU CONSIDERAÇÕES. 

 

Como já destacado anteriormente este trabalho é fruto de uma pesquisa que esta em 

pleno desenvolvimento, no qual buscamos registrar e resgatar uma possível trajetória de 

formação dos professores do curso de educação Física da Universidade federal de Sergipe 

reconstituindo as memórias da Educação Física, do esporte e das práticas corporais de lazer 

no Estado de Sergipe. Nesse sentido, ainda não temos conclusões, mas destacaremos alguns 

apontamentos que consideramos pertinentes para a continuidade da pesquisa. 

Nesse sentido, num primeiro momento nosso esforço intentou na preservação da 

memória material e simbólica, ou seja, na organização do acervo do CEMEFEL. A medida 

que íamos desvelando as tramas históricas que fizeram surgir e consolidar o Curso de 

educação física da Universidade Federal de Sergipe, bem como estabelecendo formas 

narrativas da história do Curso, reconstituindo a história e preservando a memória por meio 

da criação de novas fontes, quais sejam, as histórias narradas e memórias tecidas. 

Assim, no intuito de compreendermos estes professores e como se deu a sua formação, 

diante dos materiais disponíveis no CEMEFEL, centralizaremos nossa pesquisa nesse 

primeiro momento em eixos temáticos como: Currículo do curso, materiais de professores, 

eventos e cursos de formação, programas de disciplinas e planos de treinamentos.  

Num primeiro olhar sobre estas fontes e depois de algumas orientações  de estudos, 

podemos destacar algumas considerações sobre tais eixos temáticos, aos percebemos com 

relação ao tópico planos de treinamento que era necessária a implantação do curso de 

educação física, pois as aulas da disciplina, que passaram a ser obrigatórias em todos os níveis 

de ensino com a lei n° 69.4450 de 01 de novembro de 1971, eram ministradas por leigos, com 

implementação do curso esse quadro pôde, com o passar do tempo se reverter. Outro ponto 

que é inegável na formação dos profissionais formados na UFS foi a clara influência 

estrangeira, professores deram cursos aos docentes, professores da universidade foram fazer 
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cursos de atualização fora, por fim destacamos a diferenciação existente nas grades 

curriculares entre os cursos masculino e feminino, nesta diferenciação há uma tendência nas 

ementas que voltam o curso feminino para a atuação em sala de aula, já o curso masculino 

tem claras tendências para a formação de atletas. 

Estas documentações são exemplos da (trans)formação social ocorrida na formação de 

professores de educação física no Estado de Sergipe e consequentemente na prática do lazer 

sergipano, sendo  a Universidade Federal de Sergipe o carro chefe  desse processo de 

(trans)formação social destacamos neste artigo a importância de salvaguardar a memória do 

curso de educação física tanto através da documentação existente a qual estamos tendo acesso 

como também através das pessoas que viveram a época.  
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