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RESUMO

A história da cidade de Divinópolis, Minas Gerais foi marcada com a inauguração do Divinópolis Tênis Clube (DTC). Fundado em 13 de outubro de 1945, o clube foi a primeira

praça de lazer e esporte na cidade. Sendo palco de vários eventos, tais como gincanas, competições municipais e regionais. Foi responsável também pela formação de muitos

atletas em diversas modalidades. 

Desta forma, o projeto tem a finalidade de resgatar e divulgar a história do clube, sua importância para a cidade e para a vida das pessoas que o frequentaram. Para isso, a

metodologia utilizada envolve a prática de coleta, organização e digitalização de acervos, realização e registro de entrevistas. Sendo necessário compreender profundamente os

conceitos e os princípios da organização e digitalização de acervos. A primeira etapa, portanto, envolveu o aprofundamento na parte teórica em conjunto com treinamentos

práticos sobre a manutenção de acervos, digitalização e realização de entrevistas.

Atualmente, contamos com 626 fotografias do DTC devidamente higienizados, digitalizados e armazenados no CEMUD. A segunda etapa do projeto, que está sendo

desempenhada no momento tem como propósito a identificação dessas fotografias e a formação de um acervo documental, com ênfase no acervo testemunhal do clube, através

de entrevistas com pessoas que o frequentaram – atualmente com 4 entrevistas já transcritas com pessoas de grande interesse da história do clube.

Ao final, será documentado todo o acervo formado, disponibilizado no Portal www.emredes.org.br, elaborada uma cartilha digital e também organizada para as realizações de

exposições. Sob a justificativa de resgatar a história e a importância do DTC para a cidade de Divinópolis, havendo assim, um maior interesse tanto da população quanto dos

governantes para com o clube. 
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