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RESUMO

O presente projeto intenta compreender como se configurou a educação do corpo na cidade de Ibirité entre os anos de 1948 e 1985, continuando movimento iniciado em projeto

aprovado no Edital 08/2015 do Papq-UEMG. Compreendemos a educação para além dos processos de escolarização. O objeto estudado constituiu-se na articulação de saberes

diversos sendo necessário um olhar que ultrapassa os limites de determinados campos de investigação, numa perspectiva interdisciplinar. É no campo da História Cultural que

buscamos fundamentação para a definição do tema e para a análise das fontes. Nesse sentido, essa pesquisa segue os procedimentos metodológicos da historiografia, utilizando

fontes documentais obtidas em arquivos ou centros documentais. O primeiro esforço buscou retomar a história das instituições fundadas por Helena Antipoff afim de melhor

compreender seus papéis no processo de educação do corpo na cidade. Várias lacunas se abriram depois da primeira fase da pesquisa. Percebemos que poderíamos avançar se

empreendêssemos um investimento na compreensão do acervo pesquisado, o Memorial Helena Antipoff. Atualmente, nos concentramos na investigação dos diários dos Cursos

de Aperfeiçoamento que aconteceram na Fazenda do Rosário a partir de 1948.Como primeiros apontamentos podemos afirmar que dentre as práticas investigadas destacam-se:

a rotina diária como uma das inúmeras intervenções dirigidas aos corpos, afim de educá-los e controlá-los. A escrita do diário também é apontada como um rito importante entre

os alunos participantes dos cursos, que também relatam a recreação, com a qual aprendiam vários jogos e brincadeiras. Também jogavam vôlei, dançavam e ouviam discos em

seus momentos livres. Passavam por pesagem, trabalhavam nos preparativos para festas típicas e tinham palestras sobre como se comportar em festas, o que nos diz muito

sobre o que era esperado para a educação feminina na época e nos dão vários indícios para a continuidade da pesquisa.
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