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RESUMO 

O estudo em questão teve por objetivo analisar a trajetória histórica do curso de Educação 
Física da Universidade Tiradentes, da cidade de Aracaju-SE, desde a regulamentação à sua 
implantação. Justifica-se o trabalho por ser um estudo inicial inédito. Metodologicamente, o 
estudo é caracterizado pela pesquisa histórica e descritiva. Para a coleta de dados, foram 
consultados documentos oficiais da instituição, além de questionário aberto. A fonte oral 
também foi utilizada. Foram selecionados como informantes diretos deste estudo os 
professores que atuaram e/ou atuam como coordenadores de curso, bem como professores e 
egressos das diversas fases da trajetória do curso, além de acadêmicos-formandos, todos, 
importantes atores para sua história.  
Palavras-chave: Educação Física, história, UNIT. 
 

 

ABSTRACT 

The study in question aimed to examine the historical trajectory of the course of Physical 
Education at the University Tiradentes, the city of Aracaju-SE, since the regulations for its 
implementation. Justifies-if the work to be an initial study unplayed. Methodologically, the 
study is characterized by historical research and descriptive. For data collection, were 
consulted official documents of the institution, as well as open questionnaire. The source was 
also used orally. Were selected as informants direct this study teachers who acted and / or act 
as coordinators of course, as well as teachers and egressos the various stages of the path of 
progress, as well as academic-trainees, all, important actors for its history.  
Keywords: physical education, history, UNIT. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O primeiro curso de Educação Física, com formação civil, vinculado a uma 

Universidade – a Universidade do Brasil – (atual Universidade Federal do Rio de Janeiro - 

UFRJ) denominou-se Escola Nacional de Educação Física e Desportos (hoje Escola de 

Educação Física e Desportos – EEFD), baseado no Decreto Lei 1.212 de 17 de abril de 1939. 

(MELO e ROCHA JUNIOR, 2004) 

Desde então, houve um progressivo surgimento de novos cursos, nas décadas 

sucessivas, vinculados tanto a instituições públicas quanto privadas, possibilitando assim, o 

estudo de suas memórias, a exemplo do trabalho de Rocha Junior e Assis (2004). 

Neste sentido é que se desenvolve este texto, buscando desvelar possíveis análises 

sobre a memória do Curso de Educação Física da Universidade Tirantes3. 

O estudo em questão não tem uma pretensão utilitarista, ou seja, de atender a alguma 

necessidade imediata, pois, neste sentido, compactuo com o pensamento de Galvão e Lopes, 

onde estas afirmam que “[...] a História, em princípio, é um saber inútil, do ponto de vista 

pragmático. Há quase um século, tem deixado, paulatinamente, de julgar o passado e tentar 

dele extrair lições para o presente e para o futuro[...]”. (2001, p. 16). É neste sentido que se 

desenvolve este estudo, tendo a clareza de que “[...] cabe à pesquisa histórica tratar do que é 

particular, daquilo que permite identificar na sua peculiaridade uma configuração cultural e 

buscar explicações causais para essa particularidade [...]”. (COHN, 1991, p. 12) 

Portanto, tem-se por objetivo fazer possíveis análise sobre a trajetória do Curso de 

Educação Física da Universidade Tiradentes (CEF-UNIT), da regulamentação à sua 

implantação. A justificativa para realização da pesquisa mostra-se por ser um estudo inicial 

inédito, portanto, pode servir de base para desdobramentos futuros mais aprofundados. 

Para a construção do texto, optou-se pela pesquisa descritiva, valendo-se de 

documentos oficiais da instituição, além de fontes iconográficas fornecidas por professores do 

curso. Decidiu-se trabalhar com um questionário do tipo aberto, por crer que seria um 

instrumento ajustado às possibilidades e limitações do autor e também por crer que ele 

forneceria os dados necessários a esta investigação, tendo sido aplicado diretamente ou por e-

mail. Foram selecionados como informantes diretos deste estudo os professores que atuaram 

e/ou atuam como coordenadores de curso, bem como professores das diversas fases da 

trajetória do curso, importantes para sua história, selecionados por uma escolha arbitrária, a 

partir de uma listagem geral, e por indicação dos coordenadores. 
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Por uma questão de limitação da pesquisa, optou-se por não trabalhar com o corpo 

técnico do curso, pelo fato de estes fazerem parte recente do quadro institucional, 

desconhecendo o tempo histórico que os antecede. Mas compreendemos aqui a importância 

de se trabalhar com este público, o que por si só dá margem a outro estudo e como estratégia 

de investigação junto ao público indicado.  

O artigo está estruturado em tópicos onde se procurou analisar as bases legais da 

construção do curso, sua organização curricular, interface entre ensino, pesquisa e extensão, 

bem como a visão de coordenadores e professores do curso, respectivamente. 

 

 

2. CEF - UNIT E SUA CONSTRUÇÃO: BASES LEGAIS. 

 

Autorizado pela Resolução – Decreto/Portaria – CONSAD/UNIT – Nº 09/94 em 

29/12/94, o CEF-UNIT iniciou suas atividades no segundo semestre de 1996. Do ponto de 

vista legal, fundamentou-se nos seguintes documentos: 

� Parecer 864/69, de 02 de dezembro de 1969; 

� Resolução CFE n.º 69/69, de 06 de dezembro de 1969 (esta resolução tenta 

definir o modelo de organização curricular em Educação Física, na intenção de 

atribuir o mesmo status dos outros cursos superiores, instituindo dois níveis 

para os cursos, o básico e o profissional); 

� Parecer 215/87, de 11 de março de 1987; 

� Resolução n.º 03/87, de 16 de junho de 1987 (esta resolução é resultado de um 

conjunto de ações de estudiosos e entidades científicas da Educação Física, que 

já se mostravam insatisfeitos com o que apontava a resolução 69/69). 

O regime acadêmico adotado é o da periodização semestral, com duração mínima de 8 

períodos letivos ou 4 anos e a máxima de 14 períodos letivos ou 7 anos para sua 

integralização, perfazendo um total de 3.024 horas/aula.  
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3. CONTEXTUALIZANDO A TRAJETÓRIA DO CEF – UNIT: BREVES 

ANÁLISES 

 

O CEF-UNIT iniciou suas atividades com uma oferta de 40 vagas semestrais, no turno 

da manhã, passando, posteriormente, a oferecer 50 vagas semestrais4. Antes da implantação 

do CEF – UNIT, só havia o curso de Educação Física da Universidade Federal de Sergipe, 

cujas vagas ofertadas, 80 anuais, não supriam à demanda da sociedade na referida época, 

assim como, um diagnóstico da realidade escolar sergipana, que apresentava carência de 

professores de Educação Física. Desde então, o CEF – UNIT vem experimentando um 

crescimento vertiginoso em seu corpo discente. Atualmente conta com o extraordinário 

número de quase mil e quinhentos alunos. 

De 1996 a 2006, o curso passa por duas organizações curriculares. A primeira, que vai 

até o ano 2000, fundamentada na resolução 03/87 do Conselho Federal de Educação, 

organiza-se por campos de conhecimento, que são: 1) Formação geral (humanística e técnica); 

e 2) Aprofundamento de conhecimento. Tal legislação apresenta como inovação a 

obrigatoriedade de preparação e apresentação de um trabalho final (monografia), bem como, 

normatiza o estágio curricular, firmando uma carga horária para esta vivência específica. 

Já em seu início, a organização curricular do CEF – UNIT apresenta-se como 

Licenciatura de Graduação Plena, preocupando-se com uma formação docente que abarque as 

mais diversas áreas do conhecimento ou campos de intervenção (escolar e não-escolar). O 

perfil profissional vislumbrado vai além do simples reprodutor de programas, de técnicas e de 

instrumentos de intervenção pré-concebidos, buscando esclarecer e intervir, profissional e 

academicamente, a partir de conhecimentos de natureza técnica, científica e cultural, de modo 

a socializar as diferentes manifestações da cultura do movimento humano presentes na 

sociedade, considerando o contexto histórico-cultural, as características regionais e os 

diferentes interesses e necessidades identificados com os campos de atuação profissional 

afetos aos licenciados em Educação Física.  

Em 2001, o CEF – UNIT passa, também, para o turno noturno, alavancando a partir de 

então uma crescente busca pelo referido curso. Em sua última e atual modificação curricular, 

em 2004, o CEF – UNIT passa funcionar exclusivamente com a licenciatura plena para 

educação básica, em atendimento, além do Parecer CNE/CES 0138/20025, ao Parecer 

CNE/CES 58/2004 de 18 de fevereiro de 2004 (que institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de graduação em Educação Física, em nível superior de graduação 

plena, assim como estabelece orientações específicas para a licenciatura plena em Educação 
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Física, nos termos definidos nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica), bem como nas linhas de autonomia e flexibilidade 

(Preconizada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei n.º 9.394/96), 

passando sua duração a ser de três anos. Neste período o curso tem concretizado seu 

reconhecimento, pela Coordenadoria das comissões de especialistas de ensino/MEC, avaliado 

com conceito final B6. O ingresso de alunos no curso passa de 100 para 120 vagas semestrais, 

atualmente, em cada turno. 

Em atendimento a este Parecer, o CEF – UNIT passou a ofertar no primeiro semestre 

de 2008 o curso de graduação (Bacharelado) em Educação Física. Um fato curioso é que os 

acadêmicos que estão se formando na licenciatura, maior parte optará por continuar os 

estudos no curso de graduação (mais conhecido por bacharelado), por não se contentarem em 

ficar restritos a um só campo de intervenção (a escola), pondo em xeque toda uma discussão 

(polêmica) a nível nacional que acabou legalizando a fragmentação dos cursos de Educação 

Física em licenciatura e graduação.   

 

 

4. ENSINO, PESQUISA E A EXTENSÃO NO CEF – UNIT: INTERFACES 

 

Desde sua gênese, o CEF – UNIT procura aprofundar a articulação entre ensino, 

pesquisa e extensão na formação de seus acadêmicos. É a partir do ano 2000 que o curso 

participa anualmente da Semana da Pesquisa (SEMPESq), promovida pela Pró-Reitoria de 

Pós-Graduação e Pesquisa, através das realizações de palestras, mini-cursos e seminários. 

Em 2004, é realizado o 1º Congresso de Educação Física da Unit, estando atualmente em 

sua quarta edição. Teve como seu mentor e precursor o professor Dr. Onacir Carneiro 

Guedes, o qual prestou contribuição significativa ao curso, em sua passagem como 

professor da Instituição. 

No tocante à Extensão (projetos de integração com a comunidade), durante um 

bom tempo foi colocado em ação o projeto “Treinando para o Futuro”, que realizava 

atividades pedagógicas e sociais, com palestras com assistentes sociais, psicólogos e 

outros profissionais das áreas da Educação e da Saúde.  

Outro importante projeto de extensão criado no ano de 2001 foi o “Agita Unit”, 

cujo idealizador foi, também, o professor Dr. Onacir Carneiro Guedes. Este projeto 

aproximou a comunidade carente da Universidade Tiradentes por intermédio dos vários 

tipos de atividades e esportes oferecidos, que contou com a participação de vários 
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acadêmicos. No período em que o professor Onacir esteve na Instituição, o projeto teve 

notável repercussão. 

No tocante à educação continuada, o CEF – UNIT oferece, além da capacitação 

interna de seus professores, cursos Lato sensu, estes desde 2003. Já foram oferecidos e 

concretizados os cursos de Treinamento Desportivo, Educação Física Escolar, e, 

Pedagogia do Movimento Humano e Lazer. Estes cursos, além de contarem com os 

docentes do curso de graduação da Universidade Tiradentes, mantêm convênio com 

outros cursos de pós-graduação de universidades renomadas, como Universidade Gama 

Filho e Unicamp, trazendo profissionais de renome nacional e internacional. Os benefícios 

da formação continuada, oferecidos pela Universidade Tiradentes e, em específico, o 

curso de Educação Física, já podem ser constatados no ingresso de egressos no corpo 

docente do referido curso, que, além de ampliar o leque de conhecimentos daqueles que a 

buscam, cumpre o papel de inseri-los no mercado de trabalho. 

Esta política do curso fundamenta-se num projeto maior da Instituição, que é o 

Projeto Pedagógico Institucional (PPI), que “[...] sintetiza as discussões travadas no seio 

da comunidade acadêmica, constituindo-se num produto coletivamente construído que 

sistematiza e consubstancia teorias, reflexões e práticas presentes no cotidiano da 

Instituição”. (UNIT, 2005, p 5) 

 

 

5. A TRAJETÓRIA DO CEF – UNIT NA VISÃO DE ALGUNS DE SEUS 

ATORES. 

 

Levando-se em consideração que neste estudo optou-se como concepção teórica a 

Nova História (LOPES, 2006) torna-se mister dar voz àqueles que fizeram e fazem parte 

direta desta história, por mais importante que seja a busca e análise dos documentos 

oficiais, uma vez que, estes, por si só, não oferecem subsídios suficientes para análise do 

trabalho em questão. Neste sentido, passa-se a palavra a duas categorias importantes desta 

trajetória: os professores e os coordenadores. 
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5.1 A VOZ DOS PROFESSORES 

 

As informações foram obtidas por meio de um questionário, cujas características de 

estruturação e modo de seleção já foram informadas. Neste questionário procurou-se obter 

informações sobre as seguintes questões: época de atuação, formação profissional, entrada no 

curso, instalações e materiais, concepção de formação, experiência vivida e fatos marcantes. 

Estes três últimos tópicos não foram contemplados nesta pesquisa, por questões 

circunstanciais e limitantes, ficando para análise futura. Os professores selecionados para esta 

pesquisa, ministraram e ministram aula no curso, sendo a escolha destes já justificadas 

anteriormente. 

No que se refere ao perfil de formação, existe uma variação que vai desde a Pós-

Graduação Lato Sensu a Stricto-Sensu, nas mais várias universidades brasileiras. Até o 

período pesquisado, o curso dispunha de 41 professores. 

No tocante à entrada destes profissionais como professores do curso, o modo 

observado foi à indicação/convite ou da própria direção/coordenação ou de outros professores 

já vinculados ao curso, passando os candidatos por uma prova didática, apresentada para uma 

banca de professores do curso. 

Recentemente, foi criada pela Universidade Tiradentes uma categoria no plano de 

carreira docente, denominada Preceptor, para os mais diversos cursos, onde, oito profissionais 

foram selecionados para o CEF–UNIT, todos com graduação na área, pós-graduação Lato 

Sensu e/ou Stricto Sensu em diversas outras áreas afins. O professor preceptor é destinado a 

atuar nas práticas laboratoriais e de estágio supervisionado, estando todos selecionados do 

curso nesta segunda opção. 

Em relação à parte estrutural e condições materiais do curso, todos os professores 

disseram ser satisfatórias e que foram melhoradas ao longo do tempo. Tais melhoras podem 

ser constatadas em suas falas referente às quadras poliesportivas, construídas sem cobertura, 

das quais se queixavam também os acadêmicos7, o que de certo modo, prejudicava a execução 

das aulas por conta do sol forte (para o curso da manhã) e da chuva (para ambos os turnos), e 

que foram cobertas no ano de 2004.       
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5.2 A VEZ DOS COORDENADORES 

 

Nesta ocasião, tentou-se levantar dados como: surgimento do curso, expectativa da 

sociedade para o curso, corpo docente e grade curricular, indicação para o cargo, instalações e 

materiais e fatos marcantes. 

O CEF-UNIT inicia sua trajetória sendo administrado pela coordenação do curso de 

Fisioterapia, em 1996. No entanto, poucos meses depois, até mesmo por reivindicação dos 

acadêmicos, passa a ser coordenado por um professor de Educação Física. 

Assim, após este fato, em seus dez anos de existência, contou com dois 

Coordenadores, a saber:  

1) Delson Lustoza de Figueiredo – 1996 a 2000; 

2) Sílvio Gusmão de Holanda Melo - 2000 à atualidade.     

O Professor Delson Lustoza é o docente mais antigo do curso, em atividade, 

acompanhando e contribuindo, portanto, com a história do CEF–UNIT de sua gênese aos dias 

atuais. 

O Professor Sílvio Holanda foi o primeiro docente do CEF–UNIT com Mestrado em 

Educação Física, realizado em uma das universidades mais respeitadas do país – Universidade 

Gama Filho – estimulando, assim, tantos outros professores que buscaram e outros que 

continuam buscando esta valorizada Pós-Graduação Stricto Sensu. 

O CEF-UNIT, segundo relato de seus coordenadores, surgiu devido à escassez de 

profissionais qualificados na região, pois na época de sua criação só existia a Universidade 

Federal de Sergipe com o Curso de Educação Física, cuja oferta de vagas não cobria a 

demanda da sociedade sergipana, como já dito. 

A expectativa da sociedade para a criação do curso era grande, haja vista a carência 

destes profissionais nas escolas, clubes, hotéis, condomínios, hospitais, etc. 

Sobre a concepção didático-pedagógica, viu-se que o curso tinha duração de quatro 

anos, com sua grade curricular criada buscando atender as necessidades regionais da época, 

passando para três anos, em 2004, como já visto, atendendo à legislação em vigor. 

A entrada dos Coordenadores no curso se deu através de convite da Pró-reitoria da 

Universidade Tiradentes. 

Sobre o espaço, o primeiro Coordenador enfatiza as dificuldades no início do curso, 

como a construção do complexo esportivo – pista de atletismo e piscinas – com as aulas já em 

andamento, sofrendo em vários momentos a “pressão” dos alunos pelo início destas aulas 
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práticas. Outra dificuldade que perdurou até a gestão do segundo coordenador foi a realização 

de atividades práticas de algumas Disciplinas, no Campus I da Unit, localizado no Centro de 

Aracaju, o que trazia descontentamento a boa parte dos acadêmicos. Atualmente, o CEF–

UNIT oferece todas as suas Disciplinas no Campus II, no bairro Farolândia. 

Durante suas atuações os coordenadores apontam ainda alguns acontecimentos que 

julgaram marcantes como: a inauguração do complexo esportivo, a formatura da primeira 

turma, inclusão do curso noturno, diminuição da mensalidade das licenciaturas (incluindo-se 

aí a Educação Física), reformulação do projeto pedagógico, criação da semana acadêmica e do 

congresso anual de Educação Física. 

No tocante à formação da primeira turma, no ano de 2000, esta foi marcada por um 

fato incomum, cuja colação de grau foi de apenas um aluno, Marco Antônio Chalita, em 

virtude de os demais colegas de curso se atrasarem no cumprimento das disciplinas. Foi o 

primeiro egresso a entrar para o quadro docente do CEF-UNIT, em 2003, ministrando a 

disciplina Teoria e Prática das lutas – Judô. Isto mostra o amadurecimento do curso que, na 

atualidade, já conta com vários egressos que se tornaram docentes.  

   

5.3 ACADÊMICOS: A HISTÓRIA EM CONSTRUÇÃO 

 

Conforme preceitua a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 

9.394/96), considera-se Universidade aquela articula e oferece ensino, pesquisa e extensão 

àqueles que podem ser considerados os atores principais de tal instituição: os acadêmicos. 

Assim sendo, seria no mínimo, incoerente, analisar a história de um curso universitário 

sem levar em consideração as narrativas daqueles para quem a Universidade é criada. No caso 

deste estudo, optou-se por ouvir as falas dos acadêmicos-formandos, por entender que estes 

teriam (teoricamente) maior maturidade para narrar a trajetória do CEF-UNIT no período de 

formação dos mesmos, o que não invalida a possibilidade de se contemplar a voz dos 

acadêmicos mais jovens. 

Quando indagados sobre a opção pelo curso de Educação Física a grande maioria toma 

por escolha a admiração, a afinidade e as vivências passadas e atuais em esporte. Com relação 

à escolha pelo CEF-UNIT, a maior parte a faz por considerá-lo bem estruturado e corroboram 

esta posição nas vésperas de concluir o curso. Já, uma outra parte significativa deixa claro que 

a opção se deu por não obter êxito na seleção para o curso da Universidade Federal de Sergipe 

(UFS), deixando em aberto os interesses reais pelo mesmo (econômicos, estruturais, 

familiares etc). 
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No que diz respeito à concepção de formação do curso, a maior parte considera a 

ideal, embora uma parte importante apresente ponderações. 

Sobre o corpo docente, a maior parte dos acadêmicos afirma que atende às 

perspectivas de formação do curso apenas em parte. Entretanto, parte significativa considera 

que o corpo docente atende, de forma integral, às mesmas perspectivas, permitindo-nos 

interpretar que, de forma geral, o corpo docente goza de credibilidade perante os formandos. 

Ao serem solicitados sobre acontecimentos ou fatos que julgam marcantes, 

proporcionados pelo curso, o congresso do CEF-UNIT aparece como o mais lembrado, 

evidenciando-se o grau de importância que eventos desta natureza têm para a formação 

acadêmica. Fato comprovado é que a não realização deste tipo de evento, como aconteceu 

com a Semana Acadêmica de Educação Física do ano de 2006 (cancelada às vésperas de se 

realizar), também foi um fato marcante para os acadêmicos que participaram da pesquisa, 

expondo-se, neste caso, o grau de frustração e a repercussão negativa que causou tal situação. 

Os acadêmicos finalizam suas falas exteriorizando uma expectativa otimista, 

construída durante o curso, no tocante à formação continuada e à atuação profissional. Além 

de otimista, encaram tal questão como “necessidade”, revelando nas entrelinhas, a consciência 

de que a formação inicial é apenas o primeiro passo para consolidar-se na sua atuação 

profissional. 

 

5.4 EGRESSOS: HISTÓRIA VIVIDA, HISTÓRIA CONSTRUÍDA. 

 

Os egressos, assim como os demais atores, são sujeitos importantes da história do 

CEF-UNIT e, obviamente, deste trabalho. Esta categoria de análise permitiu-nos vislumbrar 

pontos diferentes e importantes da trajetória do curso, uma vez que foram analisadas falas de 

egressos das diversas fases, desde a primeira turma, no ano de 2000, até o ano de 2005, 

frisando que alguns dos egressos já se tornaram docentes do próprio CEF-UNIT, fato que 

marca a maturidade do curso e daqueles que por ele passaram. 

Todos os egressos são unânimes em responder que escolheram cursar Educação Física 

por ter uma identificação grande pela área, seja pela vivência que tiveram com esportes ou 

atividade física em geral, equivalendo ao pensamento dos acadêmicos.   

Diferentemente dos acadêmicos, a maioria dos egressos fez suas escolhas pelo CEF-

UNIT levando em consideração o tempo já pré-determinado de entrada e saída no curso, onde 

deixam claro que a não opção pelo curso de Educação Física da Universidade Federal de 

Sergipe se deu por causa das constantes greves daquela instituição, o que ocasionaria atraso 
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no andamento do curso e imprecisão quanto ao tempo de formação. Boas referências e opção 

pelo turno noturno também complementam a escolha pelo referido curso. Sobre este aspecto, 

o CEF-UNIT, até o ano estudado, era o único do Estado a ser ofertado no turno noturno,  

contemplando uma massa enorme de acadêmicos que trabalha durante o dia e só dispõe do 

horário noturno para estudar. 

No que diz respeito à estrutura física e material do curso, os egressos das primeiras 

turmas afirmam ainda que não eram ou ainda estavam longe de ser a ideal, citando-se aí, falta 

de laboratórios específicos para as disciplinas do curso, campus diferentes para o mesmo 

curso, quadras descobertas etc, situação esta que começa a se reverter com a ação dos 

coordenadores de Educação Física que passaram pelo curso, em conjunto com os demais 

atores, fato corroborado pelos últimos egressos, que já realizam o curso num único campus, 

dispõem de ótima infra-estrutura e fazem parte de uma conjuntura política governamental de 

qualificação docente, onde, procurando coadunar com esta política, no segundo semestre de 

2001, a Universidade Tiradentes reduz em quase 50% o preço da licenciaturas que ofertava, 

fato que fez crescer, consideravelmente, o número de acadêmicos no curso de Educação 

Física, dentre outras mudanças positivas. 

Quase todos os egressos que participaram deste estudo fizeram e/ou continuam 

fazendo cursos de pós-graduação em nível lato sensu e strictu sensu, evidenciando a 

importância da formação continuada para o profissional. 

Embora alguns egressos, especialmente das primeiras turmas, exponham a insatisfação 

com o curso, durante o processo em que eram acadêmicos e após se formarem, em linhas 

gerais, a maior parte afirma que o CEF-UNIT atendeu às suas expectativas, proporcionando 

uma boa formação. Inclusive, sobre este aspecto, convém destacar o posicionamento de um 

dos egressos, o qual enobrece os conhecimentos adquiridos no CEF-UNIT ao fazer uma 

comparação com egressos de outras universidades brasileiras, quando da participação em um 

curso de pós-graduação lato sensu em Educação Física, em outra região do Brasil. 

 

  

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

Mesmo encontrando alguns percalços na construção desta pesquisa histórica, foi 

possível verificar que a criação do CEF–UNIT está intimamente ligada àquele período 

histórico, que como demonstrou o estudo, carecia de profissionais da área qualificados a 

atuarem nos espaços escolar e não-escolar. 
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Tal quadro é facilmente verificado quando analisada a primeira organização curricular, 

cujas preocupações centrais, embora amparada por legislações específicas, era dar conta de 

uma formação profissional crítica e reflexiva, que abarcasse os diversos campos de 

intervenção da Educação Física, bem como, verificado, também, nas respostas dos 

questionários.  

Embora, atualmente, o processo de formação inicial do CEF-UNIT paute-se pela 

legislação em vigor, separando licenciatura de graduação (bacharelado), a preocupação com 

uma formação crítica e reflexiva mantêm-se, cujo significado é desenvolver nos acadêmicos 

uma “[...] apurada capacidade de observação e compreensão da sociedade em que está 

inserida [...] compreensão esta que possibilita o desenvolvimento de conceitos e práticas 

capazes de promover transformações necessárias”. (UNIT, 2005, p. 8) 

Em seu início, o curso passou por dificuldades estruturais, além de localização em dois 

campus diferentes, percalços que foram processualmente sendo superados, com os esforços 

dos dois coordenadores – na linha de frente das articulações – em ações conjuntas com 

professores, equipe técnica, alunos e demais pessoas da instituição como um todo. Hoje, o 

curso tem modernas instalações, todas disponibilizadas no campus II, oferecendo conforto, 

além de uma articulação necessária entre ensino, pesquisa e extensão, tornando o curso 

bastante atraente para a sociedade sergipana e de outros estados brasileiros, como se pode 

notar na quantidade de ingressantes semestralmente, e adequando-se à nova legislação, já tem 

em andamento as primeiras turmas de graduação (bacharelado). Obviamente que este estudo 

faz parte de um tempo e um lugar determinado, portanto, o objeto de estudo está sujeito a 

modificações constantes que podem sempre reconfigurar a sua história, pois, segundo Le Goff 

(2003, p. 25) “O passado é uma construção e uma reinterpretação constante e tem um futuro 

que é parte integrante e significativa da história”. 

 

NOTAS      

                                                 
1 Graduado em Educação Física pela Universidade Tiradentes/UNIT. Especialista em Metodologia do Ensino 
pela Universidade Federal de Sergipe. Professor Preceptor de Estágio do Curso de Educação Física da UNIT. 
2 Graduada em Educação Física pela Universidade Federal de Sergipe. Especialista em Atividade Física 
relacionada à saúde pela Unit. Professora Preceptora de Estágio do Curso de Educação Física da UNIT. 
3 Daqui por diante será tratado como CEF-UNIT. 
4 Resolução n.º 009/96 de 17 de maio de 1996 do Conselho Superior de Administração. 
5 Que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Educação Física. 
6 Cf Relatório da Comissão de Especialistas de ensino de Educação Física, emitido no processo n.º 23 
000.000201/2001-00, encaminhado à instituição com ofício datado de 29 de maio de 2001. 
7 Fato comprovado à época, pelo autor do texto, enquanto estudante do Curso. 
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