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Criado como parte de uma tese de doutoramento na FEF-UNICAMP, defendida em 1998, 
o CEV estreou na internet em 1996. O que seria uma versão experimental do portal - “um 
centro referencial de informação em Educação Física e Esportes” – permaneceu como 
proposta definitiva – tendo recebino, na implantação apoio da Secretaria Nacional dos 
Esportes, estando hoje na sua quinta versão visual e estrutural. Sustentado pelo canal de 
comunicação estabelecido pela interação de páginas, correio eletrônico (listas de 
discussão) e vetores de tecnologia (gatekeepers pessoas de referência em suas áreas), o 
CEV teve, na dinâmica da sua sustentação, o crescimento vertiginoso das comunidades 
virtuais, iniciado com a primeira lista, efesport-L, criada com a participação dos estudantes 
de pós-graduação em jornalismo esportivo do Laboratório de Estudos Avançados em 
Jornalismo da UNICAMP- LABJOR. Hoje, são 150 listas de discussão, com 17 mil 
participantes, num sistema que já distribuiu e indexou como páginas mais de 20 milhões 
de mensagens. Partilhando, inicialmente, a estrutura do Hospital Virtual, também 
hospedado no Núcleo de Informática Biomédica da UNICAMP - NIB, contou, desde o 
início, com a parceria da Universidade Federal de Uberlândia - teses e dissertações - e a 
Escola Superior de Educação Física de Muzambinho – Revistas (REFELNET), escolas e 
cursos, confederações. Os números ostentados atualmente (4.500 visitas/dia) e o volume 
de mensagens das comunidades superaram grandes obstáculos tecnológicos (as páginas 
e listas migraram de servidores universitários - UNICAMP, Universidade Católica de 
Brasília, Universidade do Estado de Santa Catarina - com passagem pelo e-groups e 
yahoogrupos para, hoje, servidores comerciais - Locaweb e Comdominio, com o apoio do 
Conselho Federal de Educação Física e Central de Cursos da Universidade Gama Filho. 
Contando com comunidades dos principais extratos da Educação Física e Esporte do 
Brasil - CONFEF, CBCE, Cursos de Pós-Graduação - e internacionais -TAFISA, IASI, 
FIEP, Universidade Autônoma de Barcelona, Atlas do Esporte, dentre outros - o CEV 
encerra um ciclo com a participação dos mais de 130 profissionais, estudantes e 
pesquisadores que tornaram o portal possível e útil nesse período, iniciando, a partir de 
2006, uma fase de parceria profissional para dar conta dos avanços conquistados . 
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