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Introdução 

 No Brasil, no decorrer da década de 1990, surgem os Centros de Memória da 

Educação Física, Esporte e Lazer. Tal fato acompanhava o crescimento na produção científica 

da Educação Física e se constituíram em espaços portadores de acervos específicos da área. O 

CEME da UFRGS foi um dos primeiros. A criação do Centro de Memória da Educação 

Física, Esporte e Lazer do IFSULDEMINAS (CEMEFEL/IFSULDEMINAS), no primeiro 

semestre de 2011, oportunizou um espaço de memória e preservação, sendo o primeiro em 

Institutos Federais. O CEMEFEL tem sob sua guarda todo arquivo permanente da Escola 

Superior de Educação Física de Muzambinho (ESEFM).  

A ESEFM foi fundada em 1971 e federalizada em 2010, quando passa a compor o 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - Campus 

Muzambinho. Sua criação partiu da proposta de William Peres Lemos assumida pelo médico 

Dr. Antero Veríssimo da Costa e pelo pároco Frei Rafael Zevenhoven, segundo Lemos 

(1999). Juntos criaram a Fundação Educacional de Muzambinho (FEM) em 02 de julho de 

1969. Após dois anos de fundação a escola inicia seu trabalho com a ajuda da sociedade e 

através de doações financeiras. Segundo Lemos (1999 ): 

 

“... a Instituição se tornou um marco para a cidade de Muzambinho e cidades 

vizinhas, pois foi a segunda faculdade de Educação Física de Minas Gerais, 

a oitava do Brasil, sendo a escola da UFMG a primeira.” 

 

Em seus 40 anos de existência a ESEFEM formou cerca de 2000 professores 

qualificados e capacitados a lecionar, não somente na cidade, mas em todo Sul de Minas e 

outras regiões do Brasil.  

O presente trabalho tem como objetivo, resgatar a memória da antiga Escola Superior 



de Educação Física de Muzambinho (ESEFEM), divulgando a documentação existente no 

CEMEFEL: materiais didáticos, fotos, quadros, atas, recortes de jornais, livros de pontos, 

diários de classes, monografias de conclusão de curso, entre outros, contida no Centro de 

Ciências Aplicadas à Educação e Saúde (CECAES).  Ampliando os espaços de pesquisa na 

área, bem como a facilitação desta tarefa, seja por divulgação impressa, digitalizada e online. 

Segundo Movimento (2002, p.2) citada por Job (2003, p. 9): 

“As universidades têm o compromisso fundamental de interagir com a comunidade 

através do conhecimento produzido, atuando no sentido do resgate de nossa 

identidade cultural. Nesse contexto, o Centro de Memória e a Biblioteca mais do que 

elementos vitais da instituição são um elemento integrador.” 

 

A divulgação online de documentos digitalizados difunde o conhecimento cientifico a 

diversos públicos, obtendo a produção de novos conhecimentos e tecnologias que possam 

servir de suporte para o desenvolvimento econômico e social. 

O acervo histórico é de grande relevância para a preservação da memória e patrimônio 

cultural das instituições. Digitalizar documentos contidos nestes, é preservar a integridade do 

original evitando a perda da informação, conservando fatores históricos que compõem nossa 

sociedade, permitindo a segurança, conservação e divulgação, disponibilizando os 

documentos para pesquisa de forma organizada, tornando temáticas e eventuais fontes de 

trabalhos, atendendo docentes, discentes e demais interessados. 

 

 A Informática, entendida como “técnica que permite a produção e o tratamento 

acelerado da informação pro meio de operações eletrônicas e mecânicas”, tem hoje 

nos arquivo marcada presença. A tecnologias aumentaram muito a capacidade da 

sociedade de gerar, reunir, recuperar, examinar e utilizar dados com objetivos os 

mais variados, apresentando ainda vantagem de possibilitar o acesso á informação a 

distância e de nos ajudar a eliminar dados/informações redundantes, supérfluas, 

irrelevantes (BELLOTTO, 2005). 

 

 

O arquivo deve ser digitalizado de forma sistemática através de métodos descritivos 

arquivísticos. Digitalizar documentos contidos nos arquivos não é simplesmente 

conservarmos, mas sim guardar o passado preservando a memória para seu futuro. 

 

Material e Métodos 

O presente trabalho teve início em Outubro de 2011, com a realização de leituras sobre 

o tema de pesquisa proposto, a fim de compreender melhor a história, organização 

arquivística e realizar a divulgação online através da digitalização de documentos.  



Inicialmente ocorreu a organização do local onde iria funcionar o Centro de Memória 

da Educação Física, Esporte e Lazer do IFSULDEMINAS. Devido à grande quantidade de 

documentos encontrados no recorte inicial de 1971-2010, optou-se por iniciar o trabalho com 

a separação dos anos iniciais da Escola Superior de Educação Física de Muzambinho 

utilizando o recorte de 1971-1976. 

O Centro de Memória da UFMG dispôs-se a capacitar os autores do projeto na 

montagem do CEMEFEL/IFSULDEMINAS, criando uma parceria entre os dois centros. 

Estes cursos capacitaram em organização documental, catalogação e higienização de 

arquivos, “Gerando subsídios que possibilitam a organização e preservação documental, da 

memória de professores, funcionários e estudantes da Escola Superior de Educação Física de 

Muzambinho (ESEFM) (1971-1974)”,   

O “Centro de Memória da Educação Física, Esporte e Lazer do 

IFSULDEMINAS/campus Muzambinho (CEMEFEL/IFSULDEMINAS): é espaço de 

organização e pesquisa de fontes históricas da Escola Superior de Educação Física de 

Muzambinho (ESEFM) (1971-2010)”. 

O conhecimento cientifico é construído, e deve ser compartilhado gerando novas 

fontes de pesquisas e fornecer novas temáticas de estudos. Foi criado com base na 

transmissão do conhecimento o link no site do Instituto Federal do Sul de Minas 

http://www.muz.ifsuldeminas.edu.br/index.php/o-instituto/centro-de-memoria com a 

finalidade de hospedar os dados documentais digitalizados da história da antiga instituição, 

programações de eventos, noticias realizados pelo CEMEFEL entre outros, visando assim 

uma maior aproximação entre os sujeitos que têm acesso a este site e o Centro de Memória. 

Em abril de 2012 o CEMEFEL, foi contemplado com uma nova sede, uma sala ampla, 

arejada, onde iniciamos a mudança documental dos primeiros anos (1971-1976). Após a 

organização do espaço, começamos a mudança dos anos posteriores, descrevendo e 

catalogando os dados contidos na documentação encontrada. 

 

Resultados e Discussão 

A construção do logotipo do site, arte criada pelo aluno Fagner Passos, do curso de 

educação física, passou a identificar o CEMEFEL, sendo o primeiro passo para a criação do 

site. 

O site é um vinculo entre o conhecimento cientifico e a interação social onde é 

disponibilizado informações contida no acervo histórico, com embasamento teórico para 

produções científicas. A digitalização de parte do acervo documental da antiga Faculdade 

http://www.muz.ifsuldeminas.edu.br/index.php/o-instituto/centro-de-memoria


Superior de Educação Física Muzambinho (ESEFM) possibilitou a organização e   inventário 

provisório da documentação. 

A capacitação e orientação em noções básicas de técnicas arquivisticas,organização 

documental do acervo histórico  do Centro de Memórias  da Educação Física Esporte e Lazer  

Campus Muzambinho(CEMEFEL),  possibilita a preservação da memória histórica expressa 

através da fonte documental. Realizar o processo de higienização, organização, divulgação, 

digitalização e catalogação dos documentos, tornou possível expor através do guia de fontes, 

no site de forma online. 

Preservar os documentos mantendo a integridade original, através da digitalização e com o 

tempo, disponibilizar a informação de forma precisa a todos os pesquisadores e interessados, 

produzindo o conhecimento cientifico e mantendo viva a memória histórica da antiga 

instituição superior de Educação Física de Muzambinho.Realizada de forma sistemática  e 

gradativa a digitalização descreve o documento e sua composição para serem vinculados ao 

link do CEMEFEL(localizado no site do Instituto Federal de Ciências E Tecnologia Campus 

Muzambinho),para serem consultados pelos pesquisadores e demais interessados na historia 

da nossa sociedade. 

A confecção do sitio ativo do CEMEFEL/IFSULDEMINAS Campus Muzambinho, 

http://www.muz.ifsuldeminas.edu.br/index.php/o-instituto/centro-de-memoria tem como 

objetivo divulgar a informação documental para consulta, para gerar novos conhecimentos 

científicos, artigos,monografias etc.  A memória histórica contida nos documentos 

digitalizados encurta o tempo e o espaço de consulta preservando  e disponibilizando o 

documento. 

Organizar o arquivo morto, que compõem o fundo institucional da antiga Faculdade 

Superior de Educação Física de Muzambinho, resulta no processo de catalogação da 

informação contidas no documentos através da extração da informação, representação 

descritiva para identificar os arquivos , resultando na construção do guia de fontes  que é 

disponibilizado no link de forma online ,utilizado como instrumento de pesquisa na produção 

cientifica sobre a historia da Educação Física de Muzambinho. 

 

 

Conclusões 

A realização deste projeto leva a acreditarmos que a necessidade da digitalização, 

divulgação documental e criação do sitio ativo um link vinculado ao CEMEFEL. Onde 

desenvolva a preservação e disponibilização da memória histórica expressa na forma 



documental. 

A criação do Centro de Memórias da Educação Física Esporte e Lazer do Campus 

Muzambinho (CEMEFEL/IFSULDEMINAS), que contem a guarda documental do fundo 

institucional da antiga Faculdade Superior de Educação Física (ESEFEM), precisa-se de 

reparos e cuidados. 

Tendo como objetivo do trabalho a criação do Link, onde a preservação, organização, 

higienização, digitalização e divulgação dos documentos contidos no arquivo composto pelo 

acervo do CEMEFEL está localizada. 
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