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Origens Pela sua própria natureza, sempre ligada a tradições, o
esporte – como também a Educação Física – tem um dos apoios ao
seu desenvolvimento assentado na memória e na história, quer por
estudos especializados ou por instituições museológicas (museu
do esporte) e de preservação de patrimônio cultural (centro de
memória). Ao se focalizarem as duas últimas vertentes, destaca-se
a figura do Barão de Coubertin, restaurador dos Jogos Olímpicos
modernos, que apoiou suas concepções esportivas no nexo da
herança cultural. Um testemunho de suas atitudes pioneiras situa-
se, hoje, no Museu Olímpico de Lausanne, na Suíça, exemplo
internacional de aplicação avançada da museologia. No Brasil, a
proposta de Museu Olímpico tem sido levada adiante pelo Comitê
Olímpico Brasileiro – COB, desde meados da década de 1990, mas
ainda sem consecução operacional nos dias presentes. Por sua vez,
a institucionalização da proposta de centros de memória já começa
a frutificar materialmente no país, com base em iniciativas pioneiras
e esparsas ocorridas desde a década de 1940.

Década de 1930  Gerson Sabino, jornalista de Belo Horizonte,
inicia a coleção de diversos documentos relacionados ao futebol.
Participou de todas as Copas do Mundo até o ano de sua morte, em
1998, tendo reunido vasto material referente a essa modalidade
esportiva, cujo acervo tem um caráter particular e está sob
responsabilidade de sua família. No Rio de Janeiro, em 1931, é
fundado o Jornal dos Sports que, desde então, mantém um acervo
histórico com todas as edições publicadas.

1947 Mario Ribeiro Cantarino inicia a organização do que hoje
constitui maior biblioteca particular do Brasil sobre Educação Física
e esportes. Com aproximadamente 4000 livros, grande parte deles
editados entre 1930-1950, possui ainda algumas obras raras tanto
nacionais como internacionais. Esta biblioteca hoje está instalada
em Brasília e também funciona como um misto de biblioteca, arquivo
e centro de informações, embora de modo informal e com
atendimento voltado para pesquisadores.

Década de 1960 Jair Jordão Ramos organiza, de modo informal
e particular, na sua própria residência, no Rio de Janeiro, o
“Museu de Educação Física”. Preocupado com a preservação da
memória publicou, ao longo desta década, sob a chancela deste
Museu, os “Temas de Educação Física”. Antes de falecer, no
início dos anos 1970, distribuiu esse acervo para pessoas que
pudessem guardar com responsabilidade os documentos e objetos
por ele reunidos e preservados. Neste mesmo período, em Porto
Alegre, Henrique Licht – médico natural da cidade – inicia uma
importante coleção sobre esportes. São livros, revistas, medalhas,
vídeos, recortes de jornais, folhetos oficiais, flâmulas, mascotes,
distintivos, programas de competições, fotografias originais
reunidas em um expressivo conjunto de documentos e artefatos
que contam a história dos esportes olímpicos e não olímpicos,
tanto mundiais como nacionais e regionais.

Década de 1970 Roberto Gesta de Melo, atual Presidente da
Confederação Brasileira de Atletismo, dá início a uma coleção
particular que reúne, em sua residência, na cidade de Manaus,
documentos e objetos olímpicos, com ênfase no atletismo.

1978 Criação da Biblioteca Dayanna Geyssa Gomes Bezerra, hoje
pertencente ao Ministério do Esporte e contando com um acervo
de aproximadamente 15.000 volumes, incluindo títulos de periódicos
(revistas e jornais) dividido nas seguintes coleções: a) Especia-
lizado: diferentes esportes; b) Coleção referência: Anuários,
bibliografias, dicionários, enciclopédias, glossários, vocabulários.
c) Acervo bibliográfico básico: administração, assistência social,
dados estatísticos, direito, economia, informática, planejamento
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Sport memory and museum

Any sport memory center aims at collecting, keeping and
preserving the archives and collections of materials of the history
of a specific sport or sport themes. It could focus on the life and
work of important people connected to that specific sport and/or
connected to a particular local, national or even international

community. There have been examples of this initiative in Brazil
since the 1930s. Today there are on-going projects related to the
idea of an Olympic museum and a center of sports memory. These
projects, including  the project of the Museu Olímpico do Rio de
Janeiro – RJ (Olympic Museum of Rio de Janeiro), can help develop

a new public phase, different from the previous one that exhibited
private collection in the past years. This new phase includes 17
initiatives of sports memory that exist in several states of the
country, a technical book on the theme published in 2002 and
three other centers located in universities.

governamental; d) Normas jurídicas: desde 1937, além de Coleção
de Leis do Brasil, de 1940 a 1988, – Coleção do Diário Oficial da
União, desde 1964 e Coleção Vox Legis, de 1969 a 1985; e) Clube
do Livro: acervo literário composto por 883 livros, pertencente à
comunidade de servidores do Edifício.

1985 Inicia-se em São Paulo – SP, o Arquivo Histórico do Clube
Esperia que contém toda a história do clube, fundado em 1899, às
margens do Rio Tietê, naquela cidade. O setor de documentação
e memória do clube recebeu o nome de “Museu da Imagem e do
Som” em sua inauguração e, em 1989, sob a orientação do Dr. Ary
Ayres de Godoy passou a chamar-se Arquivo Histórico. O acervo
conta com aproximadamente 25.000 fotografias, 14.000 negativos,
2.000 troféus, 4478 recorte de jornais, 83.000 propostas de sócios
antigas, plantas do clube. Atualmente possui em torno de 150.000
documentos.

1988 Fundação do Museu do Grêmio Football Porto Alegrense que
abriga medalhas e troféus conquistados pelo clube, uniformes
antigos e recentes, documentos e objetos históricos relativos à
prática do futebol e a história do clube.

1991 Neste ano tem início o Centro de Memória Hans Nobiling,
ligado ao Esporte Club Pinheiros, em São Paulo – SP que, a partir
de 1996, passa a chamar-se Centro Pró-Memória Hans Nobiling.
Busca recuperar, preservar e divulgar a história do Clube, que
integra a história do esporte brasileiro, da cidade de São Paulo e
da vida da colônia alemã na cidade, no início do século. Seu acervo
contém, aproximadamente, 12.000 fotos, 2000 troféus, mais de
uma centena de depoimentos gravados em vídeo e fita cassete,
cerca de 500 revistas e jornais e dezenas de peças de vestuário
esportivo.

1992 Início de operação do “Memorial Sogipa” pertencente à
Sociedade de Ginástica Porto Alegre que se identifica pela sigla
SOGIPA (fundada como Deutscher Turnverein – Sociedade Alemã
de Ginástica – em 1867). O Memorial abriga documentos escritos,
imagens e objetos sobre o clube e a ginástica no Rio Grande do Sul.
Em 1996 com a contratação de pessoal especializado, reiniciou-se
a organização do acervo de forma mais sistematizada.

1993 Fundação do Centro de Memória Esportiva “De Vaney” como
uma unidade da Secretaria Municipal de Esportes de Santos, cujo
trabalho consiste no resgate e na preservação da memória esportiva
daquela cidade. Iniciado por Lauthenay Perdigã, possui uma
biblioteca esportiva atualizada diariamente, com regras, recordes,
novas modalidades e técnicas esportivas. O acervo engloba material
a partir de 1938.

1995 Criação do Flu-Memória, vinculado ao Fluminense Football
Club, no Rio de Janeiro, contém todo o acervo do clube, como atas,
boletins, fotos, álbuns de recortes, revistas, etc.

1996 O Comitê Olímpico Brasileiro, através da contratação de
técnicos especializados, cataloga o acervo já existente e coloca
em funcionamento o Centro de Documentação e Informação que
inclui Relatórios Oficiais de Jogos Olímpicos, monografias,
relatórios técnicos, revistas (nacionais e estrangeiras), bem como
material de audiovisual e multimídia. Pode-se, também, encontrar
o material gerado pelo Departamento Técnico do COB, tais como
quadros de acompanhamento de atletas brasileiros, delegações,
recordes e resultados.

1997 Inauguração do Acervo Histórico do Minas Tênis Clube,
denominado sala “Brenno Renato” em homenagem ao torcedor
símbolo do Minas, que atuou no Clube de 1949 a 1990, ano de seu

falecimento. Este centro possui fotos, troféus, obras de arte em
formato informatizado, livros, fitas de vídeo, DVDs, periódicos,
clippings, jornais encadernados desde 1940 e obras de arte cuja
ênfase é a história do próprio clube.

1997 Criação do Centro de Memória do Esporte da Escola de
Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul –
CEME / ESEF-UFRGS, com o objetivo de reconstruir, preservar
e divulgar a memória do esporte, da Educação Física, do lazer e
da dança no Brasil. O acervo comporta por volta de 4000 livros
publicados antes de 1960; 100 vídeos e filmes com temáticas
relativas; mais de 3000 fotografias e inúmeros artefatos como
vestuários, medalhas, troféus, painéis, banners, cartazes,
distintivos, bandeiras e outras peças, várias delas raras. Seu
acervo está dividido nas seguintes coleções: Olímpica, Dança,
Lazer e Recreação, Educação Física, Universíade 1963 e Memorial
ESEF. Em 2002, Henrique Licht, doou ao Centro de Memória do
Esporte da ESEF-UFRGS uma coleção composta de
aproximadamente 7000 itens.

2000 Criação do Arquivo Maria Lenk, que opera sob res-
ponsabilidade da Biblioteca da Pós Graduação em Educação Física
da Universidade Gama Filho, Rio de Janeiro - RJ. Este arquivo foi
constituído por documentos, livros e álbuns de recortes cedidos
pela famosa nadadora brasileira, num total de 370 peças, abertas
para consulta pública.

2001 Criação do Gazetaesportiva.net em lugar do jornal diário Gazeta
Esportiva, publicado em São Paulo – SP, que passou a prestar serviços
pagos a partir de uma homepage com respeito a fotos, textos,
documentos, dados e outras informações retiradas dos arquivos
daquele periódico. Esta organização possui um dos maiores acervos
sobre o esporte no Brasil e tem, como um de seus colaboradores
atuais, Henrique Nicolini (atual presidente para as Américas do
Panathlon Club), que hoje se dedica à manutenção e resgate da
memória do esporte de São Paulo e do Brasil.

2002 Publicação, no Brasil, do primeiro livro técnico em língua
portuguesa sobre elementos de memória esportiva: “Numismática,
Filatelia e Memorabilia Olímpica – 2000”, de Maurício Gattas,
Maria Cecília Paula e Silva e Lamartine P. DaCosta (orgs), Editora
Gama Filho, Rio de Janeiro – RJ (textos também em inglês).

Situação Atual  No presente estágio, há iniciativas em anda-
mento no Brasil no que tange a museu olímpico e centro de memó-
ria do esporte, as quais podem criar uma nova fase pública distinta
dos acervos particulares até agora dominantes. Um novo projeto
do museu olímpico do COB foi anunciado em julho de 2003, no
Rio de Janeiro. Em relação aos centros de memória estão em
processo de instalação ou inauguração no país: (1) Centro de
Memória da Escola de Educação Física e Desportos, vinculado à
Escola de Educação Física da Universidade Federal do Rio de
Janeiro; iniciado em 2001 possui um acervo que está composto,
fundamentalmente, por documentos afetos à Escola Nacional de
Educação Física e Desportos; (2) Centro de Memória da Educação
Física – Universidade Federal de Minas Gerais – CEMEF/ UFM;
criado também em 2001, seu acervo apresenta, basicamente,
documentos e artefatos relacionados à Escola de Educação Física
da UFMG bem como a história desta disciplina curricular na cidade
de Belo Horizonte; (3) Centro de Memória do Esporte no Nordeste
– Universidade Federal de Pernambuco –, criado em 2003 objetiva
reconstruir a história do esporte naquela cidade; Centro de
Memória Sylvio de Magalhães Padilha (ONG SYMAP), iniciado
em 2003 com documentação do antigo dirigente do COB e do COI
que dá nome ao Centro (sede em SP – capital).
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Coleção Roberto Gesta de Melo – Manaus

Acervo Henrique Licht – Porto Alegre
Museu do Grêmio Football Porto Alegrense – Porto Alegre
Centro de Memória do Esporte da Escola de Educação Física
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – CEME /
ESEF-UFRGS – Porto Alegre

Arquivo Histórico do Clube Esperia – São Paulo
Centro Pró-Memória Hans Nobiling – São Paulo
Memorial Sogipa – São Paulo
Centro de Memória Esportiva De Vaney – Santos
Acervo Gazeta Esportiva – São Paulo
Centro de Memória SYMAP – Organização
Não Governamental Sylvio de Magalhães Padilha – São Paulo

Arquivo Jornal dos Sports – Rio de
Janeiro
Museu Olímpico COB – Rio de Janeiro
(em projeto)
Centro de Memória da Escola de
Educação Física e Desportos – Escola de
Educação Física da Universidade Federal
do Rio de Janeiro
Flu-Memória – Rio de Janeiro
Centro de Documentação e Informação
COB – Rio de Janeiro
Arquivo Maria Lenk – Universidade Gama
Filho – Rio de Janeiro

Arquivo Gerson Sabino –
Belo Horizonte
Acervo Histórico do Minas
Tênis Clube – Belo
Horizonte
Centro de Memória da
Educação Física –
Universidade Federal de
Minas Gerais – CEMEF/
UFM – Belo Horizonte

Acervo Mario Ribeiro
Cantarino – Brasília

Acervo Dayanna Geyssa
Gomes Bezerra – Brasília

Centro de Memória do Esporte no Nordeste
– Universidade Federal de Pernambuco (em instalação)

Definição de centro de memória e a experiência brasileira
Definition of Sport Memory Center and Brazilian experiences

Em geral, define-se um Centro de Memória a partir da finalidade de recolher, guardar e preservar os
acervos arquivísticos e museológicos relacionados com a história de um determinado segmento ou
tema, e com a vida e a obra das pessoas de destaque neles envolvidos e pertencentes a uma determinada
comunidade local, nacional ou mesmo internacional. Quando este Centro situa-se em uma universidade
– caso do Centro de Memória da Universidade Estadual de Campinas – SP (CMU) – há o objetivo
adicional de promover e integrar estudos e pesquisas interdisciplinares voltados à reconstrução da
memória histórica e sócio-cultural. Pelas tendências atuais do Museu Olímpico de Lausanne, constata-
se que, no âmbito do esporte, os museus e centros de memória estão se diversificando e, por vezes,
coincidindo suas ofertas, incluindo acervos de múltiplos propósitos, biblioteca, videoteca, banco de
dados, arquivo, galeria de arte, exposições, congressos, seminários etc.

No Brasil, a experiência recente tem por estímulo e referência outras iniciativas do setor de
informações esportivas, as quais tem convergido para o modelo híbrido multifuncional já em plena
adoção em vários países, que congrega a memória com a informação compartilhada. Exemplos
atuais desta tendência: Sistema Brasileiro de Documentação e Informação Desportiva – SIBRADID,
sediando a Escola de Educação Física da Universidade Federal de Minas Gerais cujo objetivo é
prestar serviços e fornecer Produtos de Informação em Ciências do Esporte, Educação Física,
Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Lazer, Recreação e afins; Núcleo Brasileiro de Dissertações e
Teses – NUTESES, criado em 1994, com o objetivo de resgatar, reunir, sistematizar, analisar, difundir
e assegurar o acesso às informações referentes à produção científica, dissertações e teses, da área
de Educação Física, Esportes, Educação e Educação Especial, desenvolvida por intermédio dos
cursos de pós-graduação, específicos da área ou de áreas afins, no Brasil e exterior; Centro Esportivo
Virtual – CEV, criado no Núcleo de Informática Biomédica da Unicamp em janeiro de 1996, é um
sítio de Gestão do Conhecimento em Educação Física, Esportes e Lazer, abrigando, hoje, 110 listas
de discussão; e Revistas de Educação Física, Esporte e Lazer On-line – REFELNET, vinculado à
Escola Superior de Educação Física de Muzambinho-MG, mantendo a página de Jornais e Revistas
do CEV – com 163 Revistas em língua portuguesa e 694 em língua estrangeira; e Centro de
Documentação e Informação Esportiva do Ministério do Esporte – CEDIME, criado em 2003, constitui-
se em um sistema virtual que busca aglutinar informações relacionadas ao esporte nacional
objetivando potencializar ações direcionadas para a gestão esportiva.

Centros de memória e arquivos sobre esportes no Brasil por estado, 2003
Sport memory centers and archives in Brazil per state, 2003

Fontes Arquivo Histórico do Clube Espéria: www.esperia.com.br; Biblioteca Dayanna Geyssa Gomes
Bezerra: www.esporte.gov.br/biblioteca; Centro de Memória da Universidade Estadual de Campinas:
www.unicamp.br/suarq/cmu/cmu.html; Centro de Memória do Esporte da UFRGS: www.ufrgs.br/
esef/ceme/; Centro de Memória da EEFD / UFRJ: www.ceme.eefd.ufrj.br; Centro de Memória
Esportiva De Vaney: www.urbo.com.br/cmedevaney; Centro de Memória Centro de Memória Hans
Nobi l ing: www.pinheiros.org.br;  Centro Esport ivo Virtual : www.cev.org.br/default .asp;
ComitêOlímpicoBrasileiro: www.cob.org.br; DaCosta, Lamartine P. et alli (orgs). Numismática, Filatelia
e Memorabi l ia Ol ímpica.  Rio de Janeiro:Editora Gama Fi lho, 2000; Gazeta Esport iva:
www.gazetaesport iva.net;  Jornal  dos Sports: www.jsports.com.br; Minas Tênis Clube:
www.minastenis.com.br; Núcleo Brasileiro de Dissertações e Teses: www.nuteses.ufu.br/index3.html;
Grêmio Football Porto Alegrense: www.gremio.net; Revistas de Educação Física, Esporte e Lazer
On-line: www.efmuzambinho.org.br/ref.asp; Olympic Museum Lausanne www.olympic.org/uk/
passion/museum/index_uk.asp; Sistema Brasileiro de Documentação e Informação Desportiva.
Disponível em www.sibradid.eef.ufmg.br/; Sociedade de Ginástica Porto Alegre www.sogipa.esp.br.
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