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Introdução
Este pôster apresenta a pesquisa e os resultados para a
realização da dissertação de mestrado “Acervo Histórico do
Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes: uma
proposta para preservação e divulgação”.
O Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes
(CEFAN) é uma instituição militar na Marinha do Brasil (MB).
Por ser centenária, passou por várias transformações físicas,
estruturais e de nomenclatura ao longo do tempo. Sua
missão é apoiar, organizar, coordenar e desenvolver
atividades de Educação Física e Desporto nas Organizações
Militares (OM) da MB ou em outras instituições militares e
civis.

• Inventário do acervo museológico

• Produção bibliográfica

Objetivo
Preservar e divulgar a história desta OM, bem como ressaltar
a relevância de seu patrimônio documental, sob custódia do
CEFAN. Tal acervo retrata a história do esporte na Marinha
do Brasil por meio de documentos históricos arquivísticos,
museológicos e bibliográficos.

Metodologia

• Descrição do acervo histórico do CEFAN

A metodologia empregada teve as seguintes etapas:
levantamento bibliográfico e pesquisas de fontes; inventário
do acervo histórico e descrição do patrimônio documental; e
elaboração do instrumento de pesquisa.

Resultados obtidos
Acervo Arquivístico
Constituído por um conjunto documental com obras
manuscritas do início do século XX. Destacam-se os
seguintes livros: Ata de criação; relatórios e resultados de
competições; e notas e disciplinas dos alunos da Escola de
Educação Física na Marinha Brasileira. Inclui convites, livros
de estabelecimento, dossiês, fotografias, folders, documentos
administrativos, relatórios, ofícios e comunicação interna. Tais
documentos constituem aproximadamente 6,6 metros
lineares.
Acervo Museológico
Composto por 120 objetos com itens como troféus,
esculturas, quadros de fotografias, maquete, uniformes e
materiais esportivos, flâmulas, placas e um armamento.
Acervo Bibliográfico
Formado pela produção intelectual do CEFAN, datando a
partir de 2012, nesta categoria temos 19 artigos científicos,
17 relatórios técnicos e 28
resumos de trabalhos
apresentados em Congressos.
Instrumentos de trabalho
• Inventário do acervo arquivístico

Conclusões
Esses instrumentos são essenciais para o bom
desenvolvimento do trabalho, visando a preservação e
conservação da memória institucional e respeitando as
peculiaridades de cada tipologia documental. O intuito deste
trabalho é ratificar o quanto é importante uma instituição
preservar, organizar e disponibilizar a documentação
histórica sob sua responsabilidade, consolidando-se em um
centro de documentação, um lugar de memória e referência
em um determinado campo de saber. Neste caso, ratificamos
o papel e perfil institucional do CEFAN, como um espaço
peculiar e inédito que preserva a história e a memória do
esporte no Brasil.
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