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VI ENOME – ENCONTRO NACIONAL DO OBSERVATÓRIO DA MÍDIA ESPORTIVA
Por: Carlos Alexandre/LaboMídia/UFS/SEED/SE

Foto: Integrantes do LaboMídia no VI ENOME.
Nos dias 11 a 13 de agosto de 2016 nas instalações da
Universidade Federal de Sergipe/UFS ocorreu o VI Encontro
Nacional do Observatório da Mídia Esportiva. Promovido pelo
LaboMídia/UFS e pelo Departamento de Educação Física da UFS
o encontro reuniu pesquisadores de todo o Brasil que
desenvolvem estudos na área. O VI ENOME foi aberto com uma
retrospectiva histórica do evento em que foram rememorados os
cinco encontros anteriores cujo objetivo era situar o público
presente sobre o surgimento e materialização do ENOME. Na
abertura, ainda contamos com duas apresentações culturais:
“PercusSE” – Grupo de Percussão do Conservatório de Música de
Sergipe e “Um Quê de Negritude” – Grupo de Dança do Colégio
Estadual Atheneu Sergipense. O segundo dia do evento foi
marcado por mesas temáticas, apresentações de trabalho no
formato pôster, lançamento de livros e culminando com a reunião
interna do Grupo em que foi avaliado o evento, traçados os novos
caminhos e perspectivas para LaboMídia no tocante à pesquisa,
ensino, extensão e também a indicação da sede para o VII
ENOME que poderá ser em Natal/RN ou Matinhos/PR.
A primeira mesa temática intitulada “Mídia-Educação Física em
Tempos de Megaeventos Esportivos: do discurso midiático às
possibilidades pedagógicas” foi composta por Diego de Sousa
Mendes/UFSJ; Márcio Romeu Ribas de Oliveira/UFRN, sob
coordenação de Silvan Menezes e logo depois à mesa houve as
apresentações de 27 pôsteres dos 31 submetidos.
Após o intervalo para o almoço, os trabalhos reiniciaram com a

segunda mesa temática, “Estética e formação de professores
de Educação Física: contextos, dificuldades, possibilidades”,
apresentada pelos professores Luciana Fiamoncini/UFSC e
Hamilcar Silveira Dantas Júnior/UFS, com coordenação de
Cristiano Mezzaroba/UFS. Por fim, a terceira mesa temática,
com o título “Pesquisa em Educação Física, Esporte e Mídia:
Projetos e Perspectivas”, teve como palestrantes os
professores Giovani Pires/UFSC; Fábio Messa/UFPR; Thiago
Machado/UFS; Marcio Romeu Ribas de Oliveira/UFRN; Cesar
Leiro (UFBA/UNEB), sob a coordenação de Elaine S.S.
Fontes/UFS.
O evento apontou as pesquisas na área como também,
os projetos e possibilidades futuras. Houve um número
significativo de inscritos (197), entretanto o mesmo número
não confirmou sua presença – certamente para aqueles que
vivenciaram esses dias de discussão acadêmica foi uma
experiência bastante rica para formação acadêmica e
cultural, em que viram e ouviram sobre uma diversidade de
objetos de pesquisa e estudo.
Assim, o Grupo LaboMídia/UFS sente-se honrado e com
o dever cumprido na operacionalização do VI ENOME e
agradece aos coordenadores: Giovani De Lorenzi Pires,
Cristiano Mezzaroba, Rogério Pereira e Sérgio Dorenski. Bem
como, o apoio do DEF, da PROEX e dos “guerreiros” que
estavam no “Pelotão” de apoio: Silvan Menezes; Elaine
Fontes; Manoel Messias; Mateus Henrique; Carlos Alexandre;
Thiago Machado; Fábio Costa; José Rodrigo; Theodoro Filho;
Enderson Santos e Jaqueline Almeida.

Jornal LaboMídia, Set/Out 2016. www.observatoriomidiaesportiva.blogspot.com

VIII CONGRESSO
SULBRASILEIRO DE CIÊNCIAS
DO ESPORTE
8 a 10 de setembro/2016 –
Criciúma/SC
http://congressos.cbce.org.br/index.
php/8csbce/2016su
EPEN – ENCONTRO DE
PESQUISA EDUCACIONAL DO
NORDESTE
20 a 23 de setembro 2016 –
Teresina/PI
http://www.epen2016.pi.ufpi.br/
I SEMINÁRIO NACIONAL
INTEGRADO DA ÁREA DAS
LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS
TECNOLOGIAS
19 a 21 de outubro
Passo Fundo/RS
http://www.upf.br/selesselm/
5º COLÓQUIIO DE PESQUISA EM
EDUCAÇÃO E MÍDIA E
1ª ESCOLA DE PRIMAVERA EM
EDUCAÇÃO E MÍDIA
16, a 19 de novembro
http://www.5cpem1epm.com/
CONGRESSO INTERNACIONAL
DAS LICENCIATURAS –
COINTER-PDVL
28/11 a 02/12/2016
Campus Vitória/PE
http://cointer-pdvl.com.br/
28º ENAREL – ENCONTRO
NACIONAL DE RECREAÇÃO E
LAZER
15 a 18 de novembro 2016 –
Natal/RS
http://eventos.ifrn.edu.br/enarel201
6/index.php/evento/

Professora Martha Bragança – “Marthinha”

Durante esse ano de 2016 o LaboMídia está
produzindo matérias com os professores mais
antigos do DEF/UFS com o intuito
de
homenageá-los e construir um panorama do
pensamento em relação à formação, seja na
licenciatura,
seja
no
bacharelado.
A
homenageada da vez é a professora Martha
Bragança (Marthinha), que possui experiência
na área de Educação Física e esporte, com
ênfase em atividade física e saúde; atividades
gímnicas; atividades de academia; ginástica
rítmica; ginástica laboral e psicologia do esporte,
desenvolvendo pesquisas nessas áreas.
Aproximação com a Educação Física:
A professora Martha ressaltou que o primeiro
incentivo foi ser praticante de atividade física
desde a escola primária e que, no ginásio, a
escola tinha excelentes professores e uma
ótima estrutura. Ainda acrescenta que, além de
gostar de praticar e de ter sido atleta, o que
mais a aproximou da Educação Física foi o
entendimento que a prática de atividades físicas
pode melhorar a vida das pessoas e torná-las
mais felizes, o que hoje é a sua filosofia de
trabalho.
Dificuldades Encontradas no Curso:
Para Marthinha a estrutura física do DEF é
inadequada e insuficiente, e ressaltou a
necessidade de ginásios mais bem equipados
quanto à iluminação, climatização, recursos
audiovisuais,
equipamentos
e
materiais
específicos das disciplinas, sendo necessária
uma ampliação do espaço físico para aulas
práticas e teóricas, pois, além das aulas dos

Vai rolar na UFS!!!

OBS:
Destacamos
a
colaboração
da
acadêmica/DEF/UFS Monike Rayane para
construção dessa entrevista.

Discursos dos heróis esportivos: breve nota

26º Congresso de Iniciação Científica da UFS e 4º
Encontro de Iniciação à Extensão
17 a 21/10/2016 – na UFS
http://www.ufs.br/conteudo/20351-inscricao-paraencontros-de-iniciacao-cientifica-iniciacao-emdesenvolvimento-tecnologico-e-de-extensao-vai-de-8-a29-de-agosto;

VII Encon. Sergipano de Educação Básica e I
Seminário dos Institutos Colégios e Escolas de
Aplicação
https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/public/extensao/consulta_e
xtensao.jsf
17 a 20/10/2016/CODAP/UFS
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Cursos de Educação Física existem vários projetos
de extensão em funcionamento e outros
departamentos
que
solicitam
as
nossas
dependências. Ainda ressaltou a necessidade da
construção de laboratórios, tanto na área de
fisiologia como na psicologia e iniciação motora, a
melhoria das salas dos professores e da
infraestrutura computacional com acesso à internet,
como também a criação de uma biblioteca setorial
com livros e revistas nacionais e internacionais.
A Formação em Educação Física:
Quanto à formação dos profissionais de Educação
Física percebe que é incompleta e que há uma
necessidade de ajuste da atual grade curricular, na
qual algumas disciplinas devem ser inclusas e
outras remanejadas, além de uma ampliação do
campo de estágio para que haja maior
aplicabilidade
da
teoria
na
prática
e,
consequentemente, maior adequação do perfil de
profissional ao mercado de trabalho.
Planos Futuros:
Seus planos são “utópicos”, mas que, mesmo
assim, pensa em introduzir laboratórios de
intervenções práticas em quase todas as disciplinas
para possibilitar uma maior aproximação do
profissional à realidade do mercado de trabalho;
solidificar o mestrado de Educação Física; implantar
um Doutorado; ampliar ou criar outros projetos de
extensão, e continuar tendo esperança de que as
condições de trabalho melhorem e as necessidades
do Departamento sejam atendidas. Aproveita
também para dar uma sugestão a respeito do futuro
da profissão, enfatizando que este profissional
estará lidando com seres humanos e terá total
responsabilidade sobre seus corpos, sua saúde,
sua felicidade e, portanto, deve sempre priorizar os
princípios éticos, científicos, sem perder de vista o
amor pela profissão. Porém, tudo isso requer
estudo e conhecimento de diferentes áreas pois,
dessa forma, o profissional será um referencial para
pessoas que buscam saúde, qualidade de vida, e
serem felizes.
Para finalizar acrescenta que, nesse processo de
homenagem aos professores primórdios do DEF,
seria interessante elencar o nome daqueles que
fundaram o curso, de onde eram, as disciplinas
ministradas, e as suas contribuições.

Cristiano Mezzaroba
No último dia 21 de agosto, tivemos o encerramento da
primeira Olimpíada realizada no Brasil e em terras sulamericanas. Com uma bela e emocionante cerimônia de
abertura, passando pelas disputas esportivas em si – com
várias surpresas nos pódios e, também, alguns recordes
sendo quebrados –, até o encerramento desta edição, o que
visualizamos foi um discurso sobre SUPERAÇÃO muito forte.
Ronaldo
Helal,
em
texto
na
Ludopédio
http://www.ludopedio.com.br/arquibancada/jogos-olimpicos-eherois/ fez uma interessante análise que contrasta discursos
sobre os heróis olímpicos brasileiros e suas “superações” em
diferenciação ao discurso dos heróis futebolísticos, do “dom
natural” da “ginga” e da “malandragem”. Fiquemos de olho,
pois com a realização das Paraolimpíadas, tal discurso
certamente será mais intenso e merece nossa atenção e
criticidade.
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