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APRESENTAÇÃO
O Projeto Memória do Programa Segundo Tempo foi criado em 2009 mediante uma uma parceria entre o
Ministério do Esporte com o Centro de Memória do Esporte (CEME) da Escola de Educação Física,
Fisioterapia e Dança da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) tendo como objetivo a
construção de registros sobre a memória do PST gerando informações acadêmicas, de divulgação,
históricas, entre outras.
O presente catálogo é fruto desta parceria e apresenta as publicações realizadas pelo Programa
Segundo Tempo desde seu início, em 2004, até julho de 2019, quando o Projeto Memórias foi encerrado.
Este registro visibiliza a contribuição que o PST promoveu para o campo das políticas públicas de
esporte e lazer no Brasil no que tange a produção do conhecimento. Ao elencar os livros publicados
pretendemos evidenciar uma de suas metas: a qualificação das discussões e das práticas desenvolvidas
ao longo da história do Programa. Ressaltamos, por fim, que essas publicações estão disponíveis para
acesso no LUME – Repositório Digital da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mais
especificamente, na Coleção Centro de Memória do Esporte: Projetos Sociais.

Silvana Vilodre Goellner
Mayara Cristina Mendes Maia

Pedagogia do Esporte: texto complementar
Autoria: Jocimar Daolio
Centro de Educação a Distância – CEADUnB, 2004. 20 p.

A obra "Pedagogia do Esporte: texto
complementar" faz parte do processo de
capacitação do Programa Segundo Tempo
do Ministério do Esporte. O texto escolhido
para a obra foi do Prof. Jocimar Daólio,
Doutor em Educação Física pela Unicamp,
intitulado “O futebol brasileiro e suas
contradições”. Este texto foi elaborado
pouco antes da Copa do Mundo de Futebol
da França, em 1998.

Pedagogia do Esporte: esporte escolar
Autoria: Renato Sampaio Sadi, João
Batista Freire, Alcides Scaglia, Adriano
José de Souza
Brasília : Universidade de Brasília, Centro
de Educação a Distância, 2004. 96p.
A obra "Pedagogia do Esporte: esporte
escolar" foi construída para o estudo de
conteúdos básicos da Capacitação
Continuada em Esporte Escolar, na
modalidade à distância. Os assuntos
apresentados contribuíram para a
formação em Educação Física e foi
fundamental para o desempenho dos
participantes junto ao Programa Segundo
Tempo. É o primeiro módulo.

Iniciação Esportiva: esporte escolar
Autoria: João Batista Freire
Brasília : Universidade de Brasília,
Centro de Educação a Distância, 2005.
160 p.

A obra "Iniciação Esportiva: esporte
escolar" foi elaborada pensando nos
estudantes de Educação Física e/ou área
afim envolvidos no Programa Segundo
Tempo na categoria de
estagiário/monitor e é o segundo módulo
de estudo da Capacitação Continuada
em Esporte Escolar na modalidade curso
de extensão. Essa etapa da capacitação
compreendeu 60 horas de estudo e
versou sobre a temática Iniciação
Esportiva.

Esporte e sociedade - v. 1
Autoria: Renato Sampaio Sadi, Jocimar
Daolio, Marcelo de Brito, Aldo Antonio de
Azevedo, Dulce Suassuna e Adriano de
Souza.
Brasília: Universidade de Brasília/CEAD,
2004. 120 p.
Sobre uma ótica diferente das técnicas
esportivas através da pura
repetição de movimentos, exercícios,
gestos e atitudes e acreditando na
pluralidade de expressões humanas, a obra
Esporte e sociedade - v. 1 vem dialogar
sobre o esporte dentro de três unidades: 1.
Esporte, política e sociedade; 2. Aspectos
socioantropológicos do esporte; 3. Esporte,
escola e cidadania.
8

Dimensões pedagógicas do esporte - v. 2
Organização: Ministério do Esporte
Brasília: Universidade de Brasília/CEAD,
2004. 136 p.

A obra Dimensões pedagógicas do esporte
- v. 2 apresenta o módulo Dimensões
Pedagógicas do Esporte do curso de
Capacitação Continuada em Esporte
Escolar – Especialização. A obra vem
portanto dialogar sobre o esporte dentro de
três unidades: 1. Pedagogia do esporte; 2.
Didática do esporte; 3. Concepções e
tendências da Educação Física escolar.

Jogo, corpo e escola - v. 3
Organização: Ministério do Esporte
Brasília: Universidade de Brasília/CEAD,
2004.180 p.
Como um dos fatores de inclusão social,
o esporte é um poderoso mecanismo
de integração, podendo ser considerado
como ferramenta pedagógica,
dependendo das ações desencadeadas
pelos professores e monitores. A obra
Jogo, corpo e escola - v. 3" dialoga sobre
o esporte dentro de quatro unidades: 1.
Fundamentos do jogo; 2. Manifestação
de jogos; 3. Desenvolvimento da criança
e do adolescente; 4. Percepção corporal
no Esporte.

Manifestações dos Jogos - v. 4
Autoria: Micheli Ortega Escobar
Brasília: Universidade de Brasília/CEAD,
2005. 128 p.

A obra "Manifestações dos jogos - v. 4" foi
mais uma etapa do Curso de Capacitação
Continuada em Esporte Escolar –
Especialização. A obra "Jogo, corpo e
escola - v. 3" vem portanto dialogar sobre
o esporte dentro de quatro unidades: 1.
Jogo e esporte na cultura corporal; 2.
Jogo, esporte e inclusão social; 3. Esporte
e arte; 4. Iniciação ao basquetebol.
11

Manifestações dos esportes - v. 5
Organização: Ministério do Esporte
Brasília: Universidade de Brasília/CEAD,
2005. 171 p.
A obra Manifestações dos esportes - v. 5
foi o quinto módulo do curso de
especialização da Capacitação
Continuada em Esporte Escolar. A obra
vem portanto dialogar sobre o esporte
dentro de quatro unidades: 1. O processo
de formação esportiva: da iniciação ao
treino; 2. A pedagogia da ginástica e suas
manifestações lúdicas; 3.Uma abordagem
escolar do Atletismo como manifestação
esportiva; 4. Métodos para o ensino de
Voleibol.
12

Elementos do Processo de Pesquisa em Esporte
Escolar: monografia - v. 6
Autoria: Bernardo Kipnis e Ana Cristina
de David
Brasília: Universidade de Brasília/CEAD,
2005. 95 p.

A obra Elementos do Processo de
Pesquisa em Esporte Escolar: monografia
- v. 6 apresentou um aprofundamento que
propõe, ao final do módulo, a apresentar
de monografia. O que se pretende na obra
é aproveitar a vivência que o leitor
já possui e transformá-la em uma
experiência de pesquisa.
13

Recreio nas Férias: Reconhecimento do Direito ao Lazer
Organização: Amauri Aparecido B. de
Oliveira e Giuliano G. de Assis Pimentel
Maringá : Eduem, 2009. 169 p.

A obra Recreio nas Férias:
Reconhecimento do Direito ao Lazer
segue o objetivo principal do projeto
Recreio nas Férias que se fundamenta em
trazer, de modo explícito e organizado, as
dimensões do lazer e do lúdico para
dentro do programa “Segundo Tempo”,
em suas atividades no período de férias
escolares.
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Fundamentos pedagógicos do Programa Segundo
Tempo: da reflexão à prática
Organização: Amauri Aparecido B. de
Oliveira e Gianna Lepre Perim
Maringá : Eduem, 2009. 301 p.

A obra "Recreio nas Férias:
Reconhecimento do Direito ao Lazer"
segue o objetivo principal do projeto
Recreio nas Férias que se fundamenta
em trazer, de modo explícito e
organizado, as dimensões do lazer e do
lúdico para dentro do programa
“Segundo Tempo”, em suas atividades
no período de férias escolares.
15

Fundamentos pedagógicos do Programa Segundo
Tempo: da reflexão à prática
Organização: Amauri Aparecido B. de
Oliveira e Gianna Lepre Perim
Porto Alegre:UFRGS, 2008. 296 p.

A obra Fundamentos pedagógicos do
Programa Segundo Tempo: da reflexão à
prática buscou constituir uma referência
para subsidiar uma prática pedagógica
coerente e consistente com os objetivos
políticos do PST. Uma prática pedagógica
na qual o esporte é percebido no espaço de
uma filosofia humanista de valorização e
promoção de nossas crianças,
adolescentes e jovens.
16

Sistema de monitoramento & avaliação dos Programas
Esporte e Lazer da Cidade e Segundo Tempo do Ministério
do Esporte
Organização: Eustáquia S. de Sousa, Vânia
Noronha, Carla A. Ribeiro, Daniel Marangon
D. Teixeira, Durval M. Fernandes e Maria
Aparecida D. Venâncio
Belo Horizonte: O Lutador, 2010. 184 p.
O objetivo desta obra foi construir, por meio
de processo avaliativo, sistemas de
avaliação para os programas Esporte e
Lazer da Cidade e Segundo Tempo na
busca pela qualidade do trabalho realizado
na gestão. A metodologia utilizada pelo
estudo deu voz a todos os segmentos
implicados nos Programas, permitindo um
balanço amplo desta gestão.
17

Recreio nas Férias e os valores olímpicos
Organização: Amauri Aparecido B. de
Oliveira e Giuliano G. de Assis Pimentel
Maringá : Eduem, 2010. 186 p.

Para esta edição do Projeto Recreio nas
Férias, foi lançado o tema dos Valores
Olímpicos, que traduzem as intenções
gerais que são advogadas no PST com o
Esporte Educacional. Além do que,
potencializa-se e colocam-se em discussão
valores sociais de convívio que são caros a
qualquer sociedade e que servem de
esteio à sua consolidação civilizatória.
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Programa Segundo Tempo no agreste de Pernambuco: a
ludicidade e a interdisciplinaridade na construção do
exercício da cidadania
Organização: Ana Rita Lorenzini, Ana Maria
de Barros e Ana Lúcia F. dos Santos
Maringá : Eduem, 2010. 319 p.

Dentre as regiões que incorporaram o
Programa, a do agreste pernambucano o
tem desenvolvido com muita seriedade,
apresentando as suas contribuições no
presente livro. Nesta obra, observam-se
preocupações de uma realidade que busca
uma profícua transformação que possa
envolver o grande contexto sociocultural ali
configurado.
19

Estudos brasileiros sobre o esporte: ênfase no esporteeducação
Autoria: Manoel José Gomes Tubino
Maringá : Eduem, 2010. 163 p.

Este material foi elaborado por
solicitação do Ministério do Esporte, por
meio da Secretaria Nacional do Esporte
Educacional. Nele, o Professor Tubino
abordou quatro temáticas que se
complementam em um panorama da
realidade das manifestações esportivas
e esporte educacional em nosso país.
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Caderno de apoio pedagógico repertório de atividades
para a iniciação esportiva: movimentação e habilidade
Organização: Ministério do Esporte
Brasília, 2010. 200 p.
Trata-se de planos elaborados em
conjunto com o projeto da Instituição
Britânica Youth Sport Trust, por meio
da parceria com o Conselho Britânico,
denominado de Projeto Tops. Este
projeto está vinculado ao Programa
Inspiração Internacional, programa do
legado internacional dos Jogos de
Londres 2012, que apoia as atividades
esportivas e recreativas de formação
de base.
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Ensinando e aprendendo esportes no Programa
Segundo Tempo - vol. 1
Organização: Amauri A. Bassoli de Oliveira,
Cláudio Kravchychyn, Evando C. Moreira e
Raquel S. Pereira
Maringá : Eduem, 2010. 358 p.
As equipes colaboradoras do PST foram
desafiadas a produzirem um material que se
aproximasse mais das necessidades
detectadas e que oferecessem aos
profissionais envolvidos pistas e indicações
claras sobre possibilidades de intervenção.
No Volume 1, encontra-se os estudos do
futebol, futsal, basquete, handebol, voleibol,
natação, atletismo, tênis de mesa,
badminton, Rugby Tag e Ultimate Frisbee.
22

Ensinando e aprendendo esportes no Programa
Segundo Tempo - vol. 2
Organização: Amauri A. Bassoli de Oliveira,
Cláudio Kravchychyn, Evando C. Moreira e
Raquel S. Pereira
Maringá : Eduem, 2011. 434 p.
Este é o volume 2 construído pelas equipes
colaboradoras do PST. O material contém
uma variedade de modalidades esportivas e
atividades que podem ser vivenciadas pelos
beneficiados do Programa. No Volume 2,
encontra-se os estudos da Ginástica Geral,
Ginástica Aeróbica, Ginástica Acrobática,
Ginástica Rítmica, Ginástica Artística,
capoeira, dança, esportes adaptados goalball
e esportes adaptados bocha.
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Programa Segundo Tempo: memória, experiências, avaliação
e perspectivas no Encontro das Equipes Colaboradoras
Organização: Silvana V. Goellner, Luciane S.
Soares e Marco Antônio A. de Carvalho
Editora: UEM
Maringá : Eduem, 2012. 368 p.

A obra Programa Segundo Tempo: memória,
experiências, avaliação e perspectivas no
Encontro das Equipes Colaboradoras buscou
registrar aquilo que foi expresso no Encontro
Anual das Equipes Colaboradoras, realizado
nos dias 09 e 10 de dezembro de 2009 na
cidade de São Paulo, cuja temática central
intitulava-se Avaliações e Perspectivas
Futuras.
24

Recreio nas Férias: PTS 10 Anos, celebrar com
sustentabilidade
Organização: Amauri Aparecido Bassoli
de Oliveira e Silvano da Silva Coutinho
Maringá : Eduem, 2013. 190 p.
O Recreio nas Férias visa um atendimento
concentrado nos meses de férias escolares.
Para comemorar a 6° edição do Recreio e
os 10 anos do PST, foi organizado o
livro Recreio nas Férias: PTS 10 Anos,
celebrar com sustentabilidade que propõe
temas para reflexão e sugestões de
atividades.

25

PST/Navegar : aspectos técnicos e pedagógicos
Organização: Rodrigo Cavasini, Ricardo
Demetrio de Souza Petersen e
Fábio de Oliveira Petkowicz
Maringá : Eduem, 2013. 262 p.

O livro PST/Navegar : aspectos técnicos e
pedagógicos, sobr a direção do Professor
Petersen, representa a sistematização
pedagógica das técnicas e regras das três
modalidades do Projeto Navegar. Sinal de
compromisso e seriedade do Ministério do
Esporte com esta ação estratégica do
Programa Segundo Tempo.

26

Os Projetos Especiais do Programa Segundo Tempo (2014):
ampliando a inclusão social por meio do esporte
educacional
Organização: Bruno de Oliveira e Silva
e Priscila Vaz Domingos
Porto Alegre, GRECCO: 2014. 46 p.
O livro "Os Projetos Especiais do Programa
Segundo Tempo (2014): ampliando a
inclusão social por meio do esporte
educacional" apresenta a criação de
projetos especiais do Programa Segundo
Tempo. Foram diversos projetos, alguns
que permaneceram desde a criação do
PST, outros que se modificaram e outros
que deixaram de acontecer. Por isso, a
obra enfatiza nos projetos especiais
vigentes no ano de 2014.
27

Memórias do Programa Segundo Tempo: partilhando
experiências e conhecimentos
Organização: Silvana Vilodre Goellner
Porto Alegre, GRECCO: 2014. 58 p.
O livro Memórias do Programa Segundo
Tempo: partilhando experiências e
conhecimentos apresenta e descreve
algumas das estratégias de produção de
registros do Programa Segundo Tempo
realizadas pelo Centro de Memória do
Esporte (CEME) no que tange à
preservação da memória das práticas
corporais e esportivas no Brasil.

28

Manual das práticas dos esportes no Programa
Segundo Tempo
Organização: Gustavo De Conti Teixeira
Costa, Pablo Juan Greco e Juan Pablo
Pérez Morales
Maringá : Eduem, 2013. 448 p.
O Manual das práticas dos esportes no
Programa Segundo Tempo buscou
apresentar aos profissionais do Programa
Segundo Tempo, de forma muito clara,
como as propostas de iniciação,
desenvolvimento e aperfeiçoamento, em
relação ao esporte, podem ser trabalhadas
respeitando as idades, a experiência
motora e as capacidades técnicas e táticas
de cada grupo constituído.
29

Lutas, capoeira e práticas corporais de aventura
Organização: Suraya C.Darido, Fernando
J.González e Amauri A.Bassoli de Oliveira
Maringá : Eduem, 2014. 138 p.

O livro Lutas, capoeira e práticas corporais
de aventura é o quarto livro da Coleção
Práticas Corporais e a Organização do
Conhecimento, volume 1, elaborado para
subsidiar os profissionais envolvidos com o
esporte educacional. A obra trata-se de
uma contribuição a todos que se
interessam e atuam com o esporte
educacional.

30

Ginástica, dança e atividades circenses

Organização: Suraya C.Darido, Fernando
J. González e Amauri A. Bassoli de
Oliveira
Maringá : Eduem, 2014. 160 p.
O livro Ginástica, dança e atividades
circenses é o 3° livro da Coleção Práticas
Corporais e a Organização do
Conhecimento, volume 1, elaborado para
subsidiar os profissionais envolvidos com o
esporte educacional. A obra trata-se de uma
contribuição a todos que se interessam e
atuam com o esporte educacional.
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Esportes de marca e com rede divisória ou muro/parede
de rebote: badminton - peteca - tênis de campo - tênis de
mesa - voleibol - atletismo
Organização: Suraya C.Darido, Fernando
J.González e Amauri A. Bassoli de
Oliveira
Maringá: Eduem, 2014. 352 p.
O livro Esportes de marca e com rede
divisória ou muro/parede de rebote:
badminton - peteca - tênis de campo e de
mesa - voleibol - atletismo é o 2° livro da
Coleção Práticas Corporais e a
Organização do Conhecimento, vol. 1,
elaborado para subsidiar os envolvidos com
o esporte educacional.
32

Esportes de invasão: basquetebol - futebol - futsal handebol - ultimate frisbee
Organização: Rodrigo Cavasini, Ricardo
Demetrio de Souza Petersen e Fábio de
Oliveira Petkowicz
Maringá : Eduem, 2013. 262 p.
O livro Esportes de invasão:
basquetebol - futebol - futsal - handebol
- ultimate frisbee é o 1° livro da Coleção
Práticas Corporais e a Organização do
Conhecimento, volume 1, elaborado
para subsidiar os profissionais
envolvidos com o esporte educacional.
A obra trata-se de uma contribuição a
todos que se interessam e atuam com o
esporte educacional.
33

Atletismo na escola
Orgnização: Sara Quenzer Matthiesen
Maringá : Eduem, 2014. 176 p.

O Programa Segundo Tempo acontece
nas mais variadas localidades e
instalações, assim com aporte de
implementos dos mais diversificados e
conteúdos que a Educação Física
contempla. A equipe de profissionais de
Educação Física que apoia e contribui
com o Ministério do Esporte trabalhou
nesta obra com finalidade de oferecer
suporte para contribuir substancialmente
com o projeto inclusivo e formativo
almejado pelo Programa.
34

Manual prático para registros de memórias do Programa
Segundo Tempo
Organização: Luiza Aguiar dos Anjos,
Pamela Siqueira Joras e Suellen dos Santos
Ramos
Porto Alegre: GRECCO, 2015. 76 p.

Produzir registro é um dos principais objetivos
do Projeto Memórias do Programa Segundo
Tempo. Tarefa hercúlea dada a abrangência
que o Programa atingiu ao longo de sua
história Por isso, esta obra foi pensada para
oferecer estratégias colaborativas de registro
de memórias.
35

Programa Segundo Tempo: diálogos com as Equipes
Colaboradoras
Organização: Suelen de Souza Andres e
Luiza Aguiar dos Anjos
Centro de Memória do Esporte - Coleção
GRECCO. 151 p.
O Projeto Memórias do PST realizou
entrevistas com pessoas que fizeram e/ou
fazem parte das Equipes Colaboradoras
do Programa. As memórias compartilhadas
no e-book fazem parte da história não
apenas desses indivíduos mas, sobretudo,
do Programa Segundo Tempo visto que
narram os modos pelos quais o projeto é
operacionalizado no seu cotidiano.
36

Esportes de invasão: basquetebol - futebol - futsal handebol - ultimate frisbee - 2° Edição
Organização: Suraya C.Darido, Fernando
J.González e Amauri A.Bassoli de Oliveira
Maringá : Eduem, 2017. 531 p.
O Programa Segundo Tempo também
lançou a segunda edição de sua coleção
“Práticas corporais e a organização do
conhecimento”. Esportes de invasão:
basquetebol - futebol - futsal - handebol ultimate frisbee é o primeiro livro da Coleção
Práticas Corporais e a Organização do
Conhecimento, volume 2, elaborado para
subsidiar os profissionais envolvidos com o
esporte educacional.
37

Esportes de marca e com rede divisória ou muro/parede de
rebote: badminton - peteca - tênis de campo - tênis de mesa
- voleibol - atletismo - 2° Edição
Organização: Suraya C.Darido, Fernando
J.González e Amauri A.Bassoli de Oliveira
Maringá : Eduem, 2017. 262 p.
O Programa Segundo Tempo também
lançou a 2° edição de sua coleção
“Práticas corporais e a organização do
conhecimento”. Esportes de marca e com
rede divisória ou muro / parede de rebote :
badminton - peteca - tênis de campo e de
mesa - voleibol - atletismo é o 2° livro da
Coleção Práticas Corporais e a
Organização do Conhecimento.
38

Ginástica, dança e atividades circenses - 2° Edição
Organização: Suraya C.Darido, Fernando
J.González e Amauri A.Bassoli de Oliveira
Maringá : Eduem, 2017. 533 p.

O Programa Segundo Tempo também
lançou a segunda edição de sua coleção
“Práticas corporais e a organização do
conhecimento”. Ginástica, dança e
atividades circenses é o terceiro livro da
Coleção Práticas Corporais e a Organização
do Conhecimento, volume 2.
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Lutas, capoeira e práticas corporais de aventura - 2 Edição
Organização: Suraya C.Darido, Fernando
J.González e Amauri A.Bassoli de Oliveira
Maringá : Eduem, 2017. 233 p.

O Programa Segundo Tempo também
lançou a segunda edição de sua coleção
“Práticas corporais e a organização do
conhecimento”. Lutas, capoeira e práticas
corporais de aventura é o quarto livro da
Coleção Práticas Corporais e a
Organização do Conhecimento, volume 2.

40

Esporte educacional: impactos e inovações do Programa
Segundo Tempo no Agreste Pernambucano
Autoria: Ana Rita Lorenzini e Ana Lúcia
Felix dos Santos
Edupe: Recife, 2018. 158 p.
A obra é fruto da experiência com o
Programa Segundo Tempo, desenvolvido
em parceria com o Centro Universitário
Tabosa de Almeida (ASCESUNITA), em
Caruaru e evidencia impactos diretos e
benefícios aos participantes do referido
programa como: a interação com sua
realidade local, das condições de higiene
relacionadas à saúde, maior sensibilização
relacionada aos direitos, e aumento de
envolvidos com as atividades.
41

PST/Navegar : aspectos técnicos e pedagógicos
Organização: Johanna Ermacovitch Coelho
e Leila Carneiro Mattos
Centro de Memória do Esporte - Coleção
GRECCO, 2018. 68 p.

O Projeto Memórias do PST, avançando
para novos formatos de divulgação da
memória do PST, optou por registrar as
publicações realizadas no Blog em um ebook para não perder seu conteúdo nem
sua história. Nesse sentido, se
apresentam nesta obra matérias
publicadas no Blog ao longo de 5 anos
(2013–2017).
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Esporte da Escola: uma parceria entre o Ministério do
Esporte e o Ministério da Educação
Autoria: Mayara Cristina Mendes Maia
Centro de Memória do Esporte - Coleção
GRECCO, 2018. 49 p.

Este e-book integra ações desenvolvidas
pelo Projeto Memórias do PST e seu
objetivo é caracterizar a atividade "Esporte
da Escola" sobretudo, do seu período de
iniciação e concretização, através de
registros disponibilizados por
representantes da Atividade.
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Esporte da Escola: Experiências na formação continuada e
em serviço
Organização: Silvana Vilodre Goellner e
Mayara Cristina Mendes Maia
Centro de Memória do Esporte - Coleção
GRECCO, 2018. 154 p.

O Projeto Memórias do PST atua para a
preservação e a divulgação da memória
esportiva nacional e a importância social
do Programa Segundo Tempo no âmbito
das políticas públicas de esporte. Este ebook, portanto, vem nos contar sobre mais
algumas páginas das histórias do PST, em
específico, da sua atividade no Esporte da
Escola (EE).
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Programa Segundo Tempo: memórias em imagens
Organização: Mayara Cristina Mendes Maia e
da Leila Carneiro Mattos
Centro de Memória do Esporte - Coleção
GRECCO, 2019. 30 p.
Uma das diferentes estratégias de
preservação da memória é o registro feito por
fotografias que hoje tem ampla divulgação e
acessibilidade através da profusão de novas
tecnologias. O Memórias do PST se utilizou
desse recurso para evocar a memória, como
um modo de ver o passado do PST no
presente através "de leituras" fotográficas
representativas do PST e construiu o e-book
Programa Segundo Tempo: memórias em
imagens.
45

Centro de Memória do Esporte
Rua Felizardo, 750
Jardim Botânico
Porto Alegre – 90690-200
Fone: 51-33085879
email: ceme@ufrgs.br
Visite nossa página:
http://www.ufrgs.br/ceme

