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O presente trabalho é uma pesquisa documental, descritiva e histórica que busca revelar e relevar as
inter-relações que conduziram à criação do Curso de Educação Física do Instituto de Biociências de
Rio Claro da UNESP no ano de 1984. A UNESP foi fundada em 1976 a partir da fusão de Institutos
Isolados sendo composta nesse período por 16 faculdades nas diversas áreas do conhecimento, já
existentes anteriormente. Sobre estas, já existem produções acadêmicas publicadas a respeito de sua
criação e desenvolvimento como, por exemplo, sobre a Faculdade de Ciências Humanas e
Sociais (FCHS) de Franca como em Porcel (2001) e Motoki (1997), sobre o Instituto de
Biociências, Letras e Ciências Exatas (IBILCE) de São José do Rio Preto (ATTAB, 2016), além de
outros estudos que reúnem algum dados históricos relevantes ao complexo de faculdades como é o
caso do livro “Unesp 40 anos” de D’Ambrosio (1964). Garcia (2008), no relato da história e
memória sobre os 50 anos no ensino superior público em Rio Claro, traz a entrevista com um dos
primeiros professores da instituição, Luiz Alberto Lorenzetto. Existem também estudos
relacionados às influencias históricas que levaram as universidades ao que são hoje, além de outras
constatações mais específicas sobre cada Instituto, as quais servem como complemento para a
compreensão e estudo de sua formação. Neste trabalho, será feita a ”reconstituição temporal por
meio de pesquisas em arquivos oficiais, em jornais, em depoimentos diversos feitos por políticos,
[por dirigentes universitários], por docentes e ex-docentes, ex-alunos e ex-funcionários, a imensa
maioria dos quais está aposentada.” (ATTAB, 2016, p. 19-20). Dessa forma, serão consultados os
processos administrativos para a criação do curso de educação física, notícias nos jornais Diário do
Rio Claro e Jornal Cidade da época e em órgãos da grande imprensa, o Arquivo Público e Histórico
do Município de Rio Claro, assim como serão realizadas entrevistas com os protagonistas da
criação do curso dentro deste período histórico. Os resultados esperados comporão um acervo de
documentos e entrevistas que serão organizados de forma clara, coesa e coerente, resgatando de
forma ampla e multifacetada a história da criação do primeiro curso de educação física da UNESP e
segundo curso público do Estado. O estudo do cenário acadêmico retroativo possibilita o balanço
dos erros e acertos do passado com vistas às tomadas de decisão referentes ao curso. Nesta óptica,
conclui-se que descrever e analisar a trajetória inicial do Curso de Educação Física auxiliará em
seus próximos passos.
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