PROJETO DE MEMÓRIA DOS PROGRAMAS ESPORTE E LAZER DA
CIDADE/VIDA SAUDAVEL
O Projeto Memória dos Programas Esporte Lazer da Cidade (PELC) e Vida
Saudável (VS) teve início em agosto de 2015 com o objetivo criar registros de memória
desses programas gerando informações de natureza acadêmica, de divulgação e
históricas, bem como torná-las acessíveis por meio do movimento de acesso livre à
informação. É desenvolvido a partir da expertise do Centro de Memória do Esporte
(CEME) da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (UFRGS) na organização, catalogação, conservação e divulgação
de acervos em parceria com o Ministério do Esporte, responsável pelos programas
Esporte e Lazer da Cidade e Vida Saudável.

Se desenvolve por meio de ações sistemáticas e assistemáticas tais como a
realização de entrevistas com pessoas envolvidas com o PELC/Vida Saudável; a
identificação, recolha, catalogação, digitalização e divulgação de acervos documentais,
iconográficos e audiovisuais dos programas; a publicação de E-books; a manutenção e
atualização do portal Memória do Programa Esporte e Lazer na Cidade/Vida Saudável
e da página Programa Esporte e Lazer na Cidade/Vida Saudável no Facebook; a
produção mensal de clippings de notícias a partir do que é publicado na página do
Ministério do Esporte; a realização de exposições presenciais e virtuais com temáticas
afetas ao PELC/Vida Saudável, entre outras.
Todos os materiais recolhidos e produzidos pelo Projeto Memória são
disponibilizados no LUME – Repositório Digital da UFRGS considerado o segundo
melhor da América Latina e do Brasil e o quadragésimo segundo dentre os 2225
repositórios universitários existentes no mundo.
A coleção Projetos Sociais do Repositório Digital da UFRGS tem recebido muitos
acessos. Em 14 de janeiro de 2017 contabiliza 2250 itens disponibilizados, os quais
tem 245.260 downloads. Além do Brasil, países como Alemanha, China e Estados
Unidos são os que mais utilizam esse recurso.

Com o objetivo de produzir conhecimento e partilhar informações sobre o
PELC/Vida Saudável a equipe do Centro de Memória do Esporte escreveu e publicou

três e-books, a saber:

Livro 1:
Título: Manual prático para registros de memórias dos programas Esporte e Lazer da
Cidade/Vida Saudável
Organizadoras: Luiza Aguiar dos Anjos, Pamela Siqueira Joras e Suelen dos S. Ramos
ISBN: 978-85-66-106-64-0
Número de páginas: 78
Acesso:
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/133683/000987188.pdf?sequence=
1

Livro 2:
Título: Programa Esporte e Lazer da Cidade: os primeiros passos de sua história
Organizadoras: Silvana Vilodre Goellner e Pamela Siqueira Joras
ISBN: 978-85-9489-028-3
Número de páginas: 95
Acesso: http://www.ufrgs.br/grecco/uploads/1483468841-PECL_iniciativas.pdf

Livro 3:
Título: A Formação de Agentes Sociais de Esporte e Lazer: A experiência do Programa
Esporte e Lazer da Cidade
Organizadoras: Pamela Siqueira Joras e Mayara Cristina Mendes Maia
ISBN: 978-85-9489-027-6
Número de páginas: 289
Acesso: http://www.ufrgs.br/ceme/uploads/1486657893-ebook_para_pagina.pdf

Em marco de 2017 será inaugurada a exposição “Paisagens da Memória: cidade
e corpos em movimento”, uma realização do Museu da UFRGS, Centro de Memória
do Esporte da UFRGS e Ministério do Esporte. A exposição tem o objetivo de oferecer
ao público, por meio da narrativa expográfica, novos olhares sobre o pioneirismo de
Porto Alegre em iniciativas esportivas voltadas para a competição, o lazer, a formação
de profissionais, a elaboração de políticas públicas, os usos do corpo e a exibição de
performances.

Campanha de coleta de acervos
Um das dificuldades encontradas pela equipe do Projeto Memórias reside na
identificação e coleta de acervo. Nesse sentido estamos lançando uma campanha para
que as pessoas envolvidas com os projetos sociais do Ministério do Esporte
disponibilizem documentos, imagens, vídeos, áudios etc, para que possamos preservar
e divulgar. O contato pode ser feito por meio do email ceme@ufrgs.br ou pela página
do facebook. Tal iniciativa busca valorizar o trabalho desenvolvidos nos núcleos, os
quais sem dúvida alguma qualificam as políticas públicas de esporte e lazer.
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CENTRO DE MEMÓRIA DO ESPORTE
http://www.ufrgs.br/ceme/
Email: ceme@ufrgs.br

Projeto Memórias do PELC/Vida Saudável
http://www.ufrgs.br/ceme/pelc/site/

Página no facebook

https://www.facebook.com/Mem%C3%B3rias-do-PELC-e-Vida-Saud%C3%A1vel1488743964786482/

