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RESUMO: Tal trabalho apresenta levantamento bibliográfico sobre estudo da constituição e 
organização CEMEFEL (Centro de Memória da Educação Física, do esporte e do Lazer da 
UFS – Sergipe). O estudo, problematização, objetivos, funções e representações dos Centros 
de Memória. Num primeiro momento refletimos acerca das funções e das representações dos 
centros de memória e dos centros de documentação discutindo a concepção de documentos 
com a qual trabalhamos, bem como fazendo uma distinção entre centro de documentação e 
centro de memória. Num segundo momento buscamos apresentar a estrutura, o 
funcionamento e a organicidade atual do CEMEFEL, tentando esclarecer e diferenciar o nosso 
centro de memória enquanto local de salvaguarda do acervo e de uma dada memória coletiva 
e enquanto um grupo de pesquisa.       
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ABSTRACT: This paper presents the literature on the study of formation and organization 
CEMEFEL (Memory Center of Physical Education, Sport and Recreation at UFS – Sergipe). The 
study, questioning, objectives, roles and representations of the Centers for Memory. At first 
reflections about the roles and representations of memory centers and centers of documentation 
discussing the design of documents with which we work, as well as distinguishing between a 
documentation center and memory center. Ina second step, we present the structure, functioning 
and current organic CEMEFEL, trying to clarify and differentiate and safeguarding of given 
collective memory and as a research group. 
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1. Introdução. 

O presente trabalho surge a partir da tentativa e da necessidade de superação de um 

dos maiores problemas que surgiram após a retomada do CEMEFEL3 no Departamento de 
                                                           
1 Academico do curso de educação física UFS 
2 Docente DEF-UFS. priscillakfigueiredo@gmail.com 
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Educação Física (DEF) da Universidade Federal de Sergipe (UFS): a organização, a 

padronização, a divulgação e a disponibilização do nosso acervo. Trata-se de um artigo em 

andamento cujo principal objeto é o relato de uma experiência que pode contribuir com o 

debate acerca de algumas questões em torno da constituição de acervos de centros de 

memória.   

Nesse sentido o estudo e a problematização das funções e das representações do que é 

um Centro de Memória fazem do Cemefel (Centro de Memória da Educação Física, do 

esporte e do Lazer da UFS – Sergipe) local de nossa análise.  

 

2. Centros de Documentação e Centros de Memória. 

 Ao passo que as diferentes sociedades no mundo se constroem e se modificam, são 

produzidos os registros que testemunham e servem de base para o conhecimento e a 

reavaliação deste processo pelas gerações futuras, tais registros constituem o que chamamos 

de documento, este, segundo Le Goff (1996), é fruto da seleção das forças que operam no 

desenvolvimento temporal do mundo e do trabalho daqueles que se dedicam à ciência do 

passado.  

Atualmente, a concepção de documento é bastante diferente, seu conteúdo ampliou-se 

significativamente deixando de ser apenas textos escritos e oficiais. Legislação, revistas, 

objetos utilizados, artigos médicos, cartas, literatura, produções artísticas, livros, enfim, uma 

infinidade de coisas que forneçam suporte para uma possível interpretação do passado, tudo 

isto é considerado documento e para que eles “cumpram sua fincão social, administrativa, 

jurídica, técnica, científica, cultural, artística e/ou histórica é necessário que estejam 

preservados organizados e acessíveis” (Tessitore, 2003).  

Tal função está incumbida a quatro tipos de entidade: aos museus, bibliotecas, 

arquivos e centros de documentação. Entidades cujo objetivo principal é a disponibilização 

científica, tecnológica, cultural e social, assim como o testemunho jurídico e histórico. Por 

outro lado, apesar do papel comum que estas entidades desempenham na guarda e difusão 

documental, elas se diferem quanto ao tipo de documento que guardam e quanto aos 

procedimentos técnicos utilizados no cumprimento de seus objetivos.  
                                                                                                                                                                                     
3 “O CEMEFEL, Centro de Memória da Educação Física, do Esporte e do Lazer da UFS (Universidade Federal 
de Sergipe) foi criado no ano de 2005 no Departamento de Educação Física com a intenção de ampliar o debate 
acerca das temáticas no campo da história da educação física bem como da necessidade de preservar e divulgar 
as memórias de tal temática presentes na universidade e no estado de Sergipe”. (FIGUEIREDO. P, K. et al. 
2010, p.1) A retomada do CEMEFEL teve início no ano de 2009 com a chegada de um novo grupo de 
professores que se interessavam pela temática, os quais estão desenvolvendo um diálogo com as experiências de 
outros centros de memória no Brasil, principalmente os ligados à Educação Física. 
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O CEMEFEL (Centro de Memória da Educação Física, do Esporte e do Lazer de 

Sergipe - UFS) se insere mais adequadamente dentro das características e funções definidas 

por TESSITORE (2003) para o Centro de Documentação, o qual, segundo ela, é uma entidade 

mista, ou seja, nele são encontradas características de todas as outras entidades citadas, além 

disso, não possui um método ou uma teoria especifica para a organização do seu acervo, o que 

se deve principalmente pela sua grande diversidade documental e pela forma de constituição 

destes documentos, compra, permuta ou doação, e nesse sentido a autora nos elenca, as 

principais características dos Centros de Documentação:  

 

“possuir documentos arquivísticos, bibliográficos e/ou museológicos, 
constituindo conjuntos orgânicos (fundos de arquivo) ou reunidos 
artificialmente, sob a forma de coleções, em torno de seu conteúdo; ser um 
órgão colecionador e/ou referenciador; ter acervo constituído por 
documentos únicos ou múltiplos, produzidos por diversas fontes geradoras; 
possuir como finalidade o oferecimento da informação cultural, científica ou 
social especializada; realizar o processamento técnico de seu acervo, 
segundo a natureza do material que custodia.” (TESSITORE, 2003) 

 

  Tessitore ainda diz que: “Os Centros de Documentação extrapolam o universo 

documental das Bibliotecas, embora possam conter material bibliográfico (que será sempre e 

unicamente aquele relacionado à temática na qual o Centro é especializado)” 

Segundo Camargo (2008), os centros de documentação, enquanto órgãos 

especializados de apoio informativo à pesquisa, são de extrema importância para o avanço da 

produção intelectual no campo das ciências humanas, letras e artes. Eles nos levam a construir 

bases sólidas de informação, capazes de sustentar o desenvolvimento científico e cultural do 

nosso país. Traz para o espaço do pesquisador as fontes documentais, que muitas vezes se 

encontram dispersas, mal conservadas, ou inacessíveis, de maneira organizada 

normativamente.  

A manutenção destes órgãos especializados ocorre num processo contínuo onde a 

arquivologia torna-se a disciplina responsável por traçar teorias conceitos e práticas, que “uma 

vez aplicadas, garantem a compreensão e organização de um acervo e sua conseqüente 

disponibilização e acesso ao público” (CAMARGO, 2008, p.22).  

Como já dito antes, o acervo dos centros de documentação são constituídos a partir de 

origens diversas; na forma de permuta, doação ou compra, sendo que, a abordagem destes 

diversos documentos deve, segundo Camargo (2008, p.22), ter início com os trabalhos que 

recuperam o seu processo de acumulação efetuado anteriormente pelas entidades 
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acumuladoras ou por seus titulares, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas e, desse modo, 

a compreensão das intervenções já realizadas torna-se possível.  

Isso não significa dizer que os Centros de Documentação terão necessariamente que 

trabalhar em seus acervos com a preservação de documentações antigas. “É a área de 

especialização unida aos objetivos específicos de cada Centro de Documentação que vai 

definir a política de aquisição do acervo” (TESSITORE, 2003, p.26).  

  Segundo Tessitore (2003), antes de implantar um centro de documentação é preciso 

definir com clareza sua área temática, isto consolidará sua identidade e tornará a realização de 

seus objetivos e funções muito mais precisos, podendo até tornar-se uma referência para 

estudos em seu campo. 

 Nesse sentido, quando os centros de documentação adentram numa perspectiva mais 

histórica, onde a preservação e difusão da memória dos sujeitos ou das instituições tornam-se 

elementos centrais para sua constituição, podemos caracterizá-los como sendo Centros de 

Memória. Logo, é possível dizer que todo Centro de Memória se constitui enquanto Centro de 

Documentação, mas não o contrário.  

Sendo assim podemos afirmar que os centros de memória surgem a partir de três 

principais diretrizes: com a função de preservação documental, recuperação da informação de 

modo a disponibilizá-la tanto às pessoas comuns como a estudantes e pesquisadores, como 

também a partir da idéia de preservação da memória dos sujeitos e das instituições sociais 

com os quais estão vinculados, consolidando assim uma determinada identidade coletiva.  

Von Simon (2000, apud AZEVEDO, L. C. S et al.), diz que através da transformação 

de documentos isolados em conjuntos documentais racional e tecnicamente tratados torna-se 

possível captar a intencionalidade e o simbolismo do corpo social ao registrar seu passado. Os 

sujeitos que de alguma maneira se relacionam com o acervo do centro, sendo parte do mesmo 

ou simplesmente se identificando com sua proposta, acabam vinculando parte de sua história 

com uma dada história social, começam a resignificar os sentidos que produziram sobre fatos 

da sua própria existência e passam a se reconhecerem como sujeitos da construção de suas 

histórias.  

Dessa maneira, entendemos que a constituição dos Centros de Memória nos possibilita 

compreender a historicidade das coisas, eles fazem nos darmos conta que o nosso presente 

não é algo pronto e acabado, ele é fruto da ação de diferentes homens e mulheres num 

processo histórico. 

“um centro de memória ou museu não é um espaço onde se depositam velhas 
imagens, idéias, objetos e palavras. Ao contrário, nele reúnem-se vivas 
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experiências que ajudam a entender o presente, não no sentido de justificá-
lo, mas de buscar possíveis respostas aos vários questionamentos que hoje 
podemos empreender. Afinal, a memória não nos aprisiona no passado, mas 
nos conduz a indagar sobre o presente.” (GOELLNER, S. V. 2003, p.201) 

 

No Brasil os centros de memória vêm ganhando espaço cada vez mais, principalmente 

nas universidades, com diferentes áreas de especialização. Muitos órgãos de apoio à pesquisa 

científica já reconhecem a importância de valorizarmos, bem como preservarmos a história e 

a memória dos sujeitos e das nossas instituições. E com o apoio financeiro, estes centros 

conseguem desempenhar estas funções. 

 A Educação Física é um exemplo claro disto. Há algum tempo se dedica a preservação 

e divulgação de sua memória enquanto uma área do conhecimento humano, como também da 

memória das práticas corporais, esportivas e de lazer. Atualmente existem Centros de 

Memória vinculados à Educação Física na maioria das grandes universidades públicas 

brasileiras. Alguns deles já existem há mais de oito anos como é o caso do Centro de 

Memória do Esporte (CEME) na UFRGS e do Centro de Memória da Educação Física 

(CEMEF) na UFMG, ambos possuem certa experiência no tocante ao trato com seus acervos, 

o que exige um conhecimento técnico. 

 É interessante destacarmos que a maioria destes centros de memória estabelece como 

um dos seus objetivos principais: a preservação, organização, reconstrução e disponibilização 

da memória que está relacionada com suas respectivas áreas de especialização. O Centro de 

Memória do Esporte Londrinense tem como objetivo: “cumprir a missão de resgatar, 

organizar, preservar e disponibilizar a memória esportiva londrinense” (PIRES, A. G. M. 

[s/d], p.1); o Centro de Memória do Departamento de Educação Física da UFPR: “recuperar, 

preservar e divulgar a memória da antiga Escola de Educação Física e das Práticas corporais 

no Estado do Paraná” (AZEVEDO, L. C. S et al.[s/d], p.1); o Centro de Memória da 

Educação Física da EEFFTO da UFMG: “lugar de recuperação, preservação, conservação e 

divulgação da memória tanto da própria Escola de Educação Física como também de toda 

área” (VAGO, T. M. et al. [s/d], p. 2); o Centro de Memória do Esporte: “reconstruir, 

preservar e divulgar, não apenas a memória do esporte brasileiro, como também da educação 

física, lazer e dança” (MAZO, J. Z. 2001, p.156).     É possível observar que, de uma maneira 

ou outra, todos têm em comum as mesmas funções: 

 
“reunir, custodiar e preservar documentos de valor permanente e referências 
documentais úteis ao ensino e à pesquisa em sua área de especialização; 
estabelecer uma política de preservação de seu acervo; disponibilizar seu 
acervo e as referências coletadas aos usuários definidos como seu público; 
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divulgar seu acervo, suas referências e seus serviços ao público 
especializado; promover intercâmbio com entidades afins.” (TESSITORE, 
2003) 

 

 

3. Estrutura, funcionamento e organicidade do CEMEFEL. 

A constituição do acervo do CEMEFEL tenta não fugir das características e funções 

mencionadas anteriormente, contudo, sua atual organicidade possui as marcas de um trabalho 

inicial bastante lento, desprovido de maiores instruções técnicas, mas extremamente 

necessário para que tivéssemos uma noção do que tínhamos em mãos. A partir da tentativa de 

nos instrumentalizar e nos aperfeiçoar tecnicamente em busca de uma padronização desta 

organicidade4 foi possível detectar muitos erros na estruturação física e organizacional do 

acervo. 

   Apesar de ainda não termos padronizado a organização do nosso acervo segundo as 

normas da NOBRADE (Norma Brasileira de Descrição Arquivística), as pesquisas são 

demandas que não podem esperar. As mesmas estão caminhando paralelamente à organização 

do acervo documental, e como conseqüência disto, na medida em que as primeiras pesquisas 

começam a ganhar corpo surgem outras possibilidades de estudo diante da descoberta de 

novos documentos/fontes.  

   As pesquisas históricas a serem realizadas com as memórias lotadas no acervo do 

CEMEFEL nos impulsionam a amadurecer nosso olhar em relação às informações contidas 

nos documentos. Desvincular o caráter de monumento contido nestes documentos é um 

exercício constante.  

 

“O documento é monumento. Resulta do esforço das sociedades históricas 
impor ao futuro – voluntária ou involuntariamente – determinada imagem de 
si próprias. No limite não existe um documento-verdade. Todo documento é 
mentira. Cabe ao historiados não fazer o papel de ingênuo [...] monumento é 
em primeiro lugar uma roupagem, uma aparência enganadora, uma 
montagem. É preciso começar por desmontar, demolir esta montagem, 
desestruturar esta construção e analisar as condições de produção dos 
documentos-monumentos.”  ( Le Goff, 1996) 
 

  Nesse sentido, o monumento corresponde a uma determinada produção humana, seja 

ela textual ou de objetos e estruturas físicas, em sua gênese tal produção possuía uma dada 

intencionalidade, normalmente em favor daqueles que os produziu, sendo assim, é possível 

                                                           
4
 Necessidade de profissionais da arquivística ou da biblioteconomia torna-se fundamental. Trabalho ainda é 

realizado pelos estudantes de educação física. 
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concluir que todo documento possui caráter de monumento, logo, o historiador ao analisá-lo 

deve evidenciar e desarticular este caráter do documento em questão e desta forma identificar 

suas condições de produção histórica, ou seja, sua intencionalidade inconsciente. 

O CEMEFEL enquanto local de deposito do acervo passou também a ser constituído 

enquanto grupo de pesquisa com intenção de construção de pesquisas, estudos sobre o acervo 

ou sobre temáticas outras ligadas à história da educação física. Linhas de pesquisa dentro do 

grupo foram criadas e consequentemente o número de pesquisadores e estudantes vinculados 

ao grupo aumentou. Atualmente nós contamos com um total de dezenove membros, sendo 

cinco pesquisadores e quatorze estudantes. 

 A cada semestre é elaborado um planejamento das nossas ações para os próximos seis 

meses. Nele são previstas reuniões a cada duas semanas com o objetivo de discutirmos 

questões pertinentes ao grupo como um todo, como também reuniões com temáticas 

específicas das cinco linhas de pesquisa existentes no grupo: “Corpo, cultura e Educação 

Física”, “Educação Física, inclusão e diversidade”, “Esporte, educação e direitos sociais”, 

“Memórias das práticas esportivas”, e “Memórias do curso de Educação Física da UFS”. 

O acervo documental do CEMEFEL é bastante diversificado. É possível encontrarmos 

nele: periódicos, livros, teses, dissertações, monografias, anais de eventos, cadernos, entre 

outros. Todos estes tipos documentais foram obtidos, na sua grande maioria, através da 

doação de professores e ex-professores do nosso departamento. Além disso, temos uma 

coleção iconográfica totalmente digitalizada com fotos do Centro de Civismo e das primeiras 

turmas do Curso de Educação Física da UFS, conseguidas através da liberação da chefia do 

nosso Departamento de Educação Física (DEF).    

 Em nossa ultima doação recebemos parte do acervo pessoal do professor Félix 

D’Ávilla, “membro fundador, primeiro diretor do Centro de Educação Física e Desportos da 

Universidade Federal de Sergipe e primeiro chefe o Departamento de Educação Física” 

(MENEZES, J. A. S. 1997, p. 28). Sua doação foi separada em um fundo em nosso acervo e 

todos os documentos foram inventariados.  

Apesar de todas as doações, grande parte do nosso acervo hoje é constituída dos 

documentos que se encontravam no arquivo morto do departamento, documentos estes que 

seriam destruídos, como aconteceu há alguns anos. José Américo Santos Menezes em sua 

dissertação de mestrado sobre a constituição do curso de Educação Física da UFS destaca este 

fato como sendo uma das inquietações em seu estudo:  
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Segundo o depoimento de vários professores as atas de criação do curso 
foram queimadas. Tal fato se deu após o curso realizado pela secretária do 
Departamento sobre documentos inativos, onde a mesma entendeu que os 
documentos, a partir de determinada data, deveriam ser incinerados”  
(MENEZES, J. A. S. 1997,  p.5) 

 

 O CEMEFEL conseguiu “salvar” e incorporar em seu acervo o que restou do arquivo 

morto do departamento. Estamos analisando a passos lentos toda esta documentação e 

optamos por construir um inventário dela ao mesmo tempo em que definimos 

grupos/categorias de documentos. 

 No início do segundo semestre de dois mil e dez descobrimos a existência de um 

processo que designaria a comissão de implantação do curso superior de Educação Física na 

UFS. Tal processo se encontrava no arquivo central da UFS. O processo foi digitalizado e em 

análise para avançarmos na estruturação do acervo que concerne à história do DEF-UFS.  

  No momento temos dedicado a maior parte do nosso tempo à documentação recebida 

do arquivo morto e ao processo de implantação do curso de Educação Física na UFS. A 

separação da documentação do arquivo morto estão organizadas na seguinte estrutura: 

requerimentos, comunicações externas e internas, portarias, planos de ensino, cursos, exames 

de aptidão física, materiais da universidade, modelos de treinamento, programas de 

disciplinas, materiais de professores, ofícios, relação de candidatos para o vestibular e atas.  

O grupo tenta, contudo, superar o desafio estrutural da UFS como a falta de sala, de 

material adequado para a guarda do acervo, da estrutura financeira do grupo de pesquisa bem 

como dos limites técnicos da organização do acervo pela ausência de corpo técnico 

especializado para lidar com o mesmo. Porém, não podemos deixar de lembrar a importância 

institucional do mesmo e suas possibilidades de produzir circularidade de saberes no campo 

da história e memória da educação física.  
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