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REPOSITÓRIO DIGITAL DO PROGRAMA SEGUNDO 

TEMPO 

 

Ivone Job 
Naila Touguinha Lomando 

 

O registro da memória do Programa Segundo Tempo faz parte da 

coleção do Repositório Digital do Centro de Memória e do Esporte da 

Escola de Educação Física da UFRGS. As demais coleções são: Escola 

de Educação Física; Olímpica; Educação Física e Esportes; Dança; 

Lazer e Recreação Pública; Universíade 1963 e Colégio Brasileiro de 

Ciências do Esporte. Esse conjunto de materiais está disponível no 

Repositório Digital da UFRGS, denominado LUME, que agrega além 

dessas coleções toda a produção científica, cultural e intelectual da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

O LUME, assim como diversos repositórios digitais institucionais, 

foi desenvolvido sob a plataforma DSpace que oferece as funções de 

captura, distribuição e preservação das coleções. Além dessas 

características há as vantagens do livre acesso através da internet.  

 

O repositório da UFRGS conta com cerca de 20 mil teses e 

dissertações, defendidas na Universidade, além de mais de 9 

mil trabalhos de conclusão de curso e 2,5 mil trabalhos de 

conclusão de especialização. Estão disponíveis, ainda, mais de 

7 mil artigos de periódicos, centenas de livros e capítulos de 
livros, e, ainda, cerca de 20 mil trabalhos apresentados em 

eventos.” (UNIVERSIDADE..., 2014)  

 

O LUME, no qual está inserida a coleção PST e as demais citadas 

acima possibilita a coleta de dados sobre esses acessos e elaboração de 

estatísticas. Pelos dados do Rank Web Repositories (2014) o Lume está 

em primeiro lugar no Brasil e na América Latina. Em nível mundial, 

subiu da 21ª posição (ocupada em julho de 2013) para a 17ª. Quando 

considerados apenas os países integrantes do bloco BRICS, o Lume 

também ocupa a primeira posição. (RANKING..., 2014). Nessa 

perspectiva, desde a criação do repositório digital do PST em 2011 

podemos observar a grande busca e acesso a sua coleção por usuários 

de várias partes do mundo. 

Para a busca são utilizadas as estratégias usuais em bases de 

dados, ou seja, as formas de acesso são por metadados: autor, título, 

assunto, nome da coleção, data, formato e idioma. Unicamente na 
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coleção PST estão catalogados 391 itens. A seguir apresentamos como 

exemplo a forma de busca e suas estatísticas de uso. 

 

Busca com o metadado título: “Recreio nas férias” 

 “Sua pesquisa "(title:"Recreio") AND (title:"nas") AND (title:"férias")) AND 

((origin:"Programa Segundo Tempo")) AND ((mimetype:[A TO Z]))" 

produziu 42 resultados.” 

 

Dentre os resultados há diversas coleções: as várias edições de 

livros, certificados, entrevistas, vídeos, manuais, fotos, projetos, etc. Na 

estatística geral do LUME o acervo do Centro de Memória apresenta o 

maior índice de downloads. Observamos o número de downloads de 

cada item entre parênteses no quadro a seguir: 

 

Lista dos itens mais com maior índice de downloads 

 

A Inclusão da Criança em Projetos Sociais de Educação pelo Esporte 

[16.405] 

O Desenvolvimento da Auto-estima através da Educação Física e do 

Esporte: tendo como base a realização do Programa Segundo Tempo 

[5.111] 

Estudos brasileiros sobre o esporte: ênfase no esporte-educação [4.558] 

Exposição Esportes Olímpicos [2.906] 

Recreio nas Férias e os valores olímpicos [2.356] 

Recreio nas férias: reconhecimento do direito ao lazer [2.144] 

Iniciação Esportiva no Programa Segundo Tempo: perspectivas teóricas, 

reflexões e proposta metodológica para os fundamentos do basquetebol 

[2.128] 

Fundamento pedagógicos para o Programa Segundo Tempo - 1º Ciclo 

Nacional de Capacitação dos Coordenadores de Núcleo [1.884] 

Manifestações dos esportes - v. 5 [1.852] 

Projeto básico do Programa Segundo Tempo - Prefeitura Municipal de Rio 

Claro [1.756]6 

 

 

E dentre os mais acessados a coleção PST se destaca, por 

exemplo: A Inclusão da criança em projetos sociais de educação pelo 

esporte tem 16.405 acessos assim distribuídos: 

                                                           
6
 Disponível em: <http://www.lume.ufrgs.br/stats/topten>. Acesso em: 28 maio 2014. 

http://www.lume.ufrgs.br/handle/123456789/39
http://www.lume.ufrgs.br/handle/123456789/35
http://www.lume.ufrgs.br/handle/123456789/35
http://www.lume.ufrgs.br/handle/123456789/130
http://www.lume.ufrgs.br/handle/123456789/522
http://www.lume.ufrgs.br/handle/123456789/139
http://www.lume.ufrgs.br/handle/123456789/134
http://www.lume.ufrgs.br/handle/123456789/44
http://www.lume.ufrgs.br/handle/123456789/44
http://www.lume.ufrgs.br/handle/123456789/142
http://www.lume.ufrgs.br/handle/123456789/142
http://www.lume.ufrgs.br/handle/123456789/231
http://www.lume.ufrgs.br/handle/123456789/132
http://www.lume.ufrgs.br/handle/123456789/132
http://www.lume.ufrgs.br/stats/topten
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Figura 1 - Estatísticas por ano 

 

Ano Downloads Acessos 

2012 7.891 161 

2013 6.102 251 

2014 2.422 151 

Total 16.415 563 

 

Fonte: http://www.lume.ufrgs.br/handle/123456789/39/stats . 
 

Na figura 2 podemos observar a distribuição com os downloads e 

acessos de 2012 a 2014: 

 

Figura 2 - Downloads e acessos de 2012 a 2014 
 

 
 

Fonte: http://www.lume.ufrgs.br/handle/123456789/39/stats . 
 

Continuando podemos saber o país de origem das solicitações de 

downloads: 

 

Figura 3 - Downloads por país 

 

País Downloads 

 Brasil 14.438 

 Portugal 424 

 E.U.A  202 

 Moçambique 78 

http://www.lume.ufrgs.br/handle/123456789/39/stats
http://www.lume.ufrgs.br/handle/123456789/39/stats
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 Alemanha 63 

 Angola 57 

 China 38 

 Cabo Verde 32 

Total 15.332 

  

Fonte: <http://www.lume.ufrgs.br/handle/123456789/39/stats>. 
 

Observamos na figura 4 que o Brasil é o país que mais baixa o 

arquivo do livro “A inclusão da criança em projetos sociais de educação 

pelo esporte”. Portugal também apresenta um bom índice de baixa do 

arquivo mas bem menor, com 424 downloads. 

 

Figura 4 - Downloads por país 

 

 
Fonte: <http://www.lume.ufrgs.br/handle/123456789/39/stats>. 

 

Um dos motivos do uso preponderante nesses países é o idioma. 

Para ampliar aos outros países o uso dos itens do PST, se isso for do 

interesse do Ministério do Esporte, é recomendável apresentar resumos, 

descritores e títulos em inglês e talvez também em espanhol. 

Todo esse material apresentado e disponível no repositório é 

indexado pela equipe da Biblioteca da Escola de Educação Física e do 

CEME que também são responsáveis por abrigar em seus acervos os 

http://www.lume.ufrgs.br/handle/123456789/39/stats
http://www.lume.ufrgs.br/handle/123456789/39/stats
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documentos impressos relativos a coleção. Nos demais materiais a 

estatística é bastante relevante: 

O material audiovisual compreende vídeos de capacitação e 

entrevistas aos meios de comunicação (rádio e TV). A partir de 2012 

(quando foi iniciada a inclusão) essa coleção conta com 5.465 

downloads e 4.425 acessos sendo que a China é o país que mais 

downloads fez (3.214) e o Brasil é o país com maior acesso (2.472). 

Os depoimentos são entrevistas realizadas com gestores, 

colaboradores e componentes das equipes do PST nos diversos estados. 

Foram feitos 3.432 downloads e 8.417 acessos. Sendo que o Brasil é o 

país que fez e maior número de downloads (1.450) e a Alemanha de 

acesso (3.184). 

A coleção documental abrange as publicações do PST como livros, 

folhetos, formulários de avaliação, acordos entre o Brasil e outros 

países e tutorias. Ao todo são 59.941 downloads e 18.218 acessos e o 

Brasil é o país que mais fez downloads (48.750) e acessos (12.976). 

Na coleção iconográfica encontram-se as fotos das exposições, 

capacitações, cartazes e divulgação do PST. Entre 2012 e 2014 foram 

feitos 6.608 downloads e 4.286 acessos. O Brasil foi o país que mais fez 

downloads (5.004) e acessos (2.616). 

 

Figura 5 - Coleções PST e frequência de downloads e acessos 

 

Coleção Downloads Acessos 

Documental 59.941 18.218 
Iconográfica 6.608 4.286 

Audiovisual 5.465 4.425 
Depoimento 3.432 8.417 

 75.446 35.346 

 

Fonte: Dados obtidos por consulta direta ao Lume em 28 maio 2014 
 

Este texto apresentou algumas possibilidades oferecidas pelo 

repositório digital após alguns anos de sua implantação. Tempo 

suficiente para concluirmos pelo acerto na decisão de disponibilizarmos 

os registros da memória do PST. O caráter de preservação da memória 

do programa via eletrônica e dos originais mantidos na Biblioteca da 

ESEF e do acervo do CEME deve ser adotado como uma estratégia nas 

ações dos gestores, coordenadores e participantes do programa, não 

esquecendo que nada se faz sem as pessoas que diariamente e 

anonimamente contribuem para a efetiva produção do repositório: 
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equipe do CEME, bibliotecárias da ESEF e do Centro de Processamento 

de Dados da UFRGS. 
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