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RECUPERAÇÃO DA MEMÓRIA DA UNIVERSÍADE DE 1963. Enrico S. Canali, Maristel P. Nogueira, 
Silvana V. Goellner. (Centro de Memória do Esporte, Escola de Educação Física, UFRGS). 
Em 1963, Porto Alegre sediou de um dos maiores eventos esportivos do mundo: os Jogos Olímpicos Universitários, 
ou Universíade, que perde em importância apenas para as Olimpíadas. A U-63 trouxe mais de 1.500 atletas de 28 

países para a cidade e mobilizou boa parte da população na sua organização. Foi a primeira vez que os Jogos — que sempre 
tiveram presença maciça de países socialistas — foram realizados fora da Europa. No Brasil, governado por Jango, fervilhavam os 
ânimos políticos, e durante a U-63 (de 30 de agosto a 8 de setembro), entre as delegações presentes estavam a da URSS, 
Alemanha Oriental e Cuba. Embora a iniciativa e boa parte da organização tenha sido fruto de uma certa “obstinação 
inconseqüente” por parte de alguns jovens gaúchos, e apesar do descrédito da imprensa local até poucos dias antes da solenidade 
de abertura, a U-63 foi sucesso de público e organização, e acabou beneficiando aos populistas do PTB, com a conquista da 
simpatia popular. O parque esportivo da cidade foi incrementado. O maior exemplo é o atual Ginásio da Brigada, construído em 
tempo recorde, com operários trabalhando de 11 a 14 horas diárias e inaugurado às vésperas da abertura dos Jogos. Parte do 
sucesso deve-se ao nível de organização do esporte universitário da época no RS, bem como a força política com que suas 
associações contavam, malgrado o pequeno número de estudantes nesse nível de ensino em relação aos dias atuais. A U-63 
provocou uma participação popular inédita em torno do esporte universitário. Apesar do curto intervalo entre a decisão da cidade-
sede e os Jogos e da falta inicial de estrutura, a cooperação de governo, entidades civis e população foi decisiva para a criação da 
infra-estrutura necessária. A pesquisa foi feita com base em registros da imprensa da época e através de entrevistas com diversas 
pessoas envolvidas com a U-63, como organizadores, atletas e colaboradores. 
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