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RESUMO

A Escola Superior de Educação Física de Muzambinho (ESEFM) foi a
segunda instituição formadora de professores de educação física de Minas
Gerais. Funcionou durante aproximadamente 40 anos (1971-2010), quando
foi  encampada  pelo  Instituto  Federal  do  Sul  de  Minas  –  campus
Muzambinho,  no  movimento  de  expansão  do  ensino  superior  público
realizado no último governo do presidente Lula da Silva (2002-2010). Em
2011, fundamos o Centro de Memória da Educação Física, Esporte e Lazer
do  IFSULDEMINAS  –  campus  Muzambinho,  iniciando  o  trabalho  de
organização,  higienização,  catalogação,  digitalização  e  publicização  do
acervo da ESEFM, referente ao período compreendido entre 1971 e 1976. O
recorte delimitado possui como marcos o início das atividades da faculdade
(1971) até os primeiros passos para a construção de sede própria (1976).
Atualmente trabalhamos com documentos administrativos (atas,  livros de
ponto,  livros  contábeis,  ofícios,  regimentos  etc),  de  ensino  (históricos
escolares, diários de classe, provas etc), didático-pedagógicos (livros, slides,
filmes em VHS) e iconográficos (fotografias). Também estamos produzindo
fontes orais, por meio de entrevistas com docentes, servidores e estudantes
da primeira fase da escola. Nesse momento nosso objetivo é conhecer a
documentação existente e dar a ela um tratamento arquivístico adequado,
com vistas a preservá-la e fomentar pesquisas sobre a história da educação
física,  do  esporte  e  do  lazer  no  Sul  de  Minas.  Baseados  no  manual  da
NOBRADE (Normas Brasileiras de Organização Arquivística) (BRASIL, 2006)
esses  procedimentos  são  indispensáveis  para  a  definição  do  quadro  de
arranjo da instituição ESEFM, identificando seu funcionamento efetivo no
cotidiano.  O  estabelecimento  de  trabalho  dessa  natureza  intenciona
contribuir para o crescimento das pesquisas em história da educação física,
esporte e lazer no Brasil, tendo o Sul de Minas Gerais como espaço produtor
de conhecimento  e  de  preservação  de histórias  e  memórias,  bem como
formar  pesquisadores  para  temas  correlatos.  Objetivamos  também,  em
espectro  mais  geral,  sensibilizar  gestores  educacionais  e  políticos  locais
para a necessidade da ampliação dos espaços de preservação documental,
indispensáveis para a construção da identidade das populações da região.

The organization of  the collection  of  the School  of  Physical  Education  in
Muzambinho (1971/1976)

ABSTRACT
The School of Physical Education in Muzambinho (ESEFM) was the second
educational  institution  of  physical  education  teachers  of  Minas  Gerais. It



worked for  about  40 years  (1971-2010),  when it  was  taken over  by the
Federal Institute of Southern Mines - Muzambinho campus, the movement of
expansion of public higher education held last government of President Lula
da  Silva  (2002-2010). In  2011,  founded  the  Memory  Center  of  Physical
Education,  Sport  and  Leisure  IFSULDEMINAS  -  Muzambinho  campus,
beginning  the  work  of  organizing,  cleaning,  cataloging,  digitization  and
publicizing  the  achievements  of  ESEFM,  referring  to  the  period  between
1971 and 1976. The clipping has defined as  landmarks  the beginning of
activities  of  the  college  (1971)  until  the  first  steps  to  build  its  own
headquarters  (1976). We  currently  work  with  administrative  documents
(acts, books section, books, crafts, regiments, etc.), education (transcripts,
daily class, exams etc), didactic teaching (books, slides, movies on VHS) and
iconographic  (photographs). We  are  also  producing  oral  sources,  through
interviews with teachers,  students and servants of the first  phase of  the
school. At this point our goal is to understand the existing documentation
and give it an appropriate archival treatment, in order to preserve and foster
research on the history of physical education, sport and leisure in Southern
Minas. Based  on  manual  NOBRADE  (Brazilian  Standards  Organization
Archives)  (BRAZIL,  2006)  these  procedures  are  essential  for  defining  the
framework  of  the institution ESEFM arrangement,  identifying its  effective
functioning  in  everyday  life.  The  establishment  of  such  work  intends  to
contribute to the growth of research in the history of physical  education,
sport and leisure in Brazil, and the South of Minas Gerais as a producer of
knowledge space and the preservation of stories and memories, as well as
train researchers for themes related. We aim also to more general spectrum,
sensitize  educational  administrators  and  local  politicians  to  the  need  to
increase  opportunities  for  preservation  of  documents,  necessary  for  the
construction  of  the  identity  of  the  peoples  of  the  region.
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