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RESUMO

O presente projeto se encontra em curso desde abril de 2016 e tem o interesse de localizar, organizar e divulgar os documentos relativos à história da educação do corpo que

estão sob a guarda do Memorial Helena Antipoff, localizado na UEMG - Unidade Ibirité. Tal investimento se justifica pela importância de se preservar e divulgar a memória, assim

como de conhecer mais sobre a história de Ibirité, já que na cidade quase não há políticas públicas de preservação da memória. Com esse intuito elaboramos uma ficha

catalográfica que tem por objetivo facilitar a localização e estimular a utilização dos documentos encontrados, como também orientar a elaboração de um Guia de Fontes sobre as

práticas corporais em Ibirité. Nas primeiras investidas ao acervo nos deparamos com os Diários dos Cursos de Aperfeiçoamento, Diários do ISER (Instituto Superior de Educação

Rural), Diários dos discentes da Escola Normal, jornais e cartas. Iniciamos nossa análise dessas fontes pela leitura dos Diários dos Cursos de Aperfeiçoamento e do ISER, por

serem relatos de alunos de curso superior ou professores que buscavam uma nova formação, cenário próximo ao que estamos inseridas. Foi possível identificar que a educação

dos corpos dos alunos era uma preocupação constante dos organizadores desses Cursos. Educação essa evidenciada na rotina dos discentes, que esteve também relacionada

com os preceitos da religião católica e com um possível controle médico do corpo. Compreendemos que a inserção no Projeto é de grande relevância para a formação acadêmica

e intelectual, uma vez que acontece a formação de uma bolsista de extensão e sua inserção em um Grupo de Pesquisa, possibilitando uma formação para além da tradicional

realizada dentro de sala de aula. Concebemos esse projeto como um grande aliado no desvelamento e compreensão da história das práticas corporais em Ibirité. Como disse o

poeta Carlos Drummond de Andrade, “ainda é tempo de contar histórias e há muitas histórias a serem contadas”.
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