.
OBJETIVOS

APRESENTAÇÃO
Cresce e se consolida no meio acadêmico a convicção
de que a sociedade contemporânea é, sobretudo, uma
sociedade mediatizada, isto é, suas representações
coletivamente compartilhadas são constituídas sob
influência explícita e cada vez maior dos meios de
comunicação de massa. Essa compreensão é também
reconhecida no campo político-social, âmbito onde
acontece a mediação das relações entre diferentes
interesses sociais, econômicos e ideológicos,
presentes na sociedade. Desta forma, a Educação
Física vem dirigindo sua atenção e estudos para as
interlocuções das suas diferentes práticas (esporte,
lazer, dança, etc.) com o campo midiático.
Assim, o Grupo Observatório da Mídia Esportiva
(OME) constituído desde 2003 na Universidade
Federal de Santa Catarina e 2007 na UFS, traz para o
debate público uma série de estudos que configuram e
materializam a mídia na sociedade contemporânea.
Neste aspecto, nos diversos “campos” de
intervenção/interlocução o OME preocupa-se com os
conflitos e contradições que permeiam os meios de
comunicação na sociedade contemporânea; estabelece
um diálogo entre as teorias do conhecimento, aspectos
socioculturais e mídia; promove estudos sobre a
apropriação da mídia como interlocutora nos
processos educacionais; estimula o ensino, a pesquisa
e a extensão, numa perspectiva crítica, nas relações
Educação Física, esporte, lazer e mídia.
Portanto, o Encontro Nacional do Observatório da
Mídia Esportiva – ENOME - nasce com o intuito de
reunir os pesquisadores – observadores – dos diversos
cantos do país e constituir-se em um fórum
permanente de debate sobre os “campos” que
constituem a Educação Física, o Esporte, Lazer e
Mídia.

-

Consolidar

ENOME

enquanto

um

fórum

permanente do debate público sobre as políticas de
pesquisa no campo da Educação Física, Esporte,
lazer e Mídia;

Universidade Federal de Sergipe
Departamento de Educação Física

- Publicizar as pesquisas/estudos que envolvam os
estudos

de

observação/recepção,

interlocução

escolar e análise dos produtos da mídia;
- Trazer para o debate as experiências da mídiaeducação/educação física;
- Estabelecer um elo entre as Universidades/centros
de

pesquisas

e

a

sociedade

no

Encontro Nacional do Observatório da Mídia
Esportiva - ENOME

tocante

discussão/apreensão e análise da mídia;
- Consolidar os projetos de ensino, pesquisa e
extensão no campo acadêmica, a partir da Educação
Física.
INSCRIÇÕES
As inscrições serão realizadas na Secretaria do
Departamento de Educação Física no horário
de 8 às 17 horas ou pelo e-mail
enome2009@hotmail.com, contendo nome
completo, endereço, instituição a qual pertence
e telefone. (confirmar o pagamento no DEF até
16/09.
Inscrições: 12 de Agosto até 16 Setembro.
Valor da Inscrição:
R$ 5,00 para Alunos
R$ 10,00 para Professores

LOCAL: UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SERGIPE – UFS
18 E 19 SETEMBRO DE 2009

EMENTA DAS MESAS:

Dentre as várias possibilidades de abordagem do
fenômeno cultural Educação Física/Mídia, visando
estudos

acadêmicos

e

aplicações

pedagógicas,

destacam-se as pesquisas observacionais e de recepção,
os estudos de intervenção/interlocução escolar e as
análises de produtos da mídia. São esses os enfoques
que orientam as mesas de discussão neste I ENOME,
cujos palestrantes são pesquisadores que, em suas
investigações, fazem/fizeram uso de tais estratégias e
procedimentos. Assim, ao compormos as referidas
mesas, estamos convidando estes colegas a refletirem
conosco

sobre

principalmente

suas

experiências,

aspectos

REALIZAÇÃO

PROGRAMAÇÃO DO ENCONTRO

destacando

teórico-metodológicos

desenvolvidos, dificuldades e limites encontrados,
alternativas construídas, etc., em seus estudos.

18/09/09 - Sexta
9 horas
- Mesa de Abertura:
Observatório da Mídia Esportiva: história, realidade, perspectivas
Giovani De Lorenzi Pires(UFSC) e Sérgio Dorenski(UFS)
Coord.: Paula Aragão/DEF/UFS
Local: Auditório da Reitoria
10h-12h
- Mesa I: Pesquisa em Educação Física e Mídia:
estudos de observação e recepção
Palestrantes:
Cássia Hack, Cristiano Mezzaroba, Fernando Bittencourt
Coord.: André Quaranta/SEED/UFSC
Local: Auditório da Reitoria
14h-16h
- Mesa II: Pesquisa em Educação Física e Mídia:
estudos de interlocução escolar
Palestrantes:
Mariana Lisboa, Diego S. Mendes, Marcio Ribas de Oliveira,
Paula Bianchi
Coord.: Angélica Caetano/UFSC
Local: Auditório da Reitoria
16h15min-18h15min
- Mesa III: Pesquisa em Educação Física e Mídia:
análise de produtos da mídia
Palestrantes:
Fábio Messa, Priscila Hammes, André Quaranta,
Daniel Minuzzi de Souza
Coord.: Sérgio Dorenski/DEF/UFS
Local: Auditório da Reitoria
19 horas
- Lançamento de livros;
- Exposição de fotos e filmes;
- Visitação a pôsteres.
Local: Auditório da Reitoria
19/09/09 – Sábado - 9h-12h

Reunião de trabalho do Grupo

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FÍSICA
Prof. Dr. Pedro Jorge de Moraes Menezes
(Chefe do DEF/UFS)

OBSERVATÓRIO DA MÍDIA ESPORTIVA
Coordenação:
Prof. Dr. Giovani De Lorenzi Pires
Prof. MsC. Sérgio Dorenski Dantas Ribeiro

EQUIPE DE APOIO TÉCNICO
Professores:
MsC. Cristiano Mezzaroba (DEF/UFS);
MsC. Diego de Souza Mendes (DEF/UFS);
MsC. Sérgio Dorenski Dantas Ribeiro (DEF/UFS);
Paula Aragão (DEF/UFS);
Priscila Hammes (DEF/UFS);
Acadêmicos:

Aliomar Carvalho – DEF/UFS
Luciana Pina Garcia (UNIT)

