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O Centro de Memória do Esporte (CEME) foi implantado em dezembro de
1996, na Escola de Educação Física da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, com o objetivo de recuperar, preservar e divulgar a
memória do esporte, educação física, lazer e dança no Brasil. Desde
1990, a biblioteca da Escola começou a organizar seu acervo histórico
composto por obras antigas e até mesmo raras. Com a criação do CEME,
esse acervo foi ampliado através da doação de livros, periódicos,
fotografias, filmes, vídeos e diferentes artefatos. Seus principais objetivos
são: a) Reconstruir, preservar e divulgar a memória do esporte, educação
física, lazer e da dança no Brasil; b)Implementar a produção científica no
campo da pesquisa histórica e/ou o intercâmbio de informações entre
pesquisadores nacionais e internacionais; c) Realizar exposições e
mostras fotográficas que tematizem a cultura corporal brasileira; d)
Organizar e tornar acessível à comunidade dados referentes à memória
esport iva nacional  se ja v ia consul ta presencia l  ou por  meios
computacionais (home-page, Cdrom e e-mail). Atualmente o acervo do
CEME comporta as  seguintes coleções: a) Olímpica -  composta
basicamente de material referente às Olimpíada modernas, desde 1896 e
a participação brasileira neste evento internacional. Destaca-se também a
existência de peças relacionadas à história do esporte olímpico em nível
internacional ,  nacional  e gaúcho;  b)  Dança -  apresenta far ta
documentação sobre a dança no RS.. Parte dessa coleção foi obtida em
1998, quando a Escola de Educação Física adquiriu parte do acervo de
João Luiz Rolla, um dos primeiros professores de dança no Estado; c)
Lazer e Recreação Pública -composta por documentos pioneiros sobre a
institucionalização da recreação pública na cidade de Porto Alegre; d)
Educação Física - Esta coleção é basicamente a que originou o CEME e
comporta livros nacionais e internacionais  sobre a educação física e
inúmeros documentos relacionados a esse campo; e)  Universíade 1963 -
reúne documentos, fotos e artefatos relacionados ao Jogos Universitários
Mundiais que aconteceram em Porto Alegre no ano de 1963; f) Fundação
de Esportes e Lazer no Rio Grande do Sul - composto por documentos
históricos relacionados à gestão pública do esporte no Rio Grande do Sul.
Contém, ainda, itens relacionados aos Jogos Intermunicipais Gaúchos e a
participação gaúcha nos Jogos Escolares Brasileiros. Apresenta mais de
1000 itens tais como documentos, recortes de jornais, programas de
competições, fotos, medalhas, troféus, atas de reuniões, etc; e)  Colégio
Brasileiro de Ciências do Esporte -principal entidade científica da área de
Educação Física e Ciências do Esporte - é composto por materiais



referentes a história da entidade bem como as ações que desenvolveu ao
longo de seus 25 anos de existência. São atas, documentos, cartas,
programação dos eventos científicos que promoveu, boletins informativos,
fotografias, vídeos de eventos científicos, bem como, a coleção completa
da Revista Brasileira de Ciências do Esporte. Como forma de socializar e
disponibilizar o seu acervo, o CEME promove eventos acadêmicos,
mostras fotográficas, exposições, oficinas temáticas e além da divulgação
através de Cdrom e via internet  de documentos e fotografias.


