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Dando continuidade à proposta
de apresentar os grupos de pesquisas
que se desenvolve na Universidade
Federal de Sergipe (UFS) que tenham
relação com a Educação Física (ver
Jornal LaboMídia nº 14), neste
número falaremos um pouco do
Grupo de Estudo e Pesquisa em
Educação Física, Esporte e Lazer
(GEPEL).

Surgido no ano de 2004, o GEPEL
é integrado a Rede LEPEL (Linha de
Estudo e Pesquisa em Educação
Física & Esporte e Lazer) da
Faculdade de Educação (FACED) na
Universidade Federal da Bahia
(UFBA). O grupo tem como atividade
central o desenvolvimento do Projeto
Integrado de Pesquisa Problemáticas
Significativas de Trabalho Pedagó-
gico, da Produção do Conhecimento,
das Políticas Públicas e da Formação
de Professores de Educação Física e
Esportes, e tem por objetivo o
estímulo ao trabalho coletivo de
diferentes grupos e instituições para,
numa perspectiva de conjunto,
buscar enfrentar os desafios postos à
ciência no século XXI, num momento
de aprofundamento da barbárie em
escala global em decorrência da
mundialização do capital.

O grupo está radicado no
Programa de Pós-Graduação em
Educação (NPGED) da UFS sob a
coordenação da Professora Doutora
Solange Lacks e, com efeito, vem
implementando ações com o objetivo
de contribuir para o desenvolvimento
científico da área da Educação e da
Educação Física escolar no Nordeste
do Brasil.

Profª. Drª Celi Taffarel (UFBA),
pesquisa encomendada pelo Ministério
dos Esportes cuja articulação se faz
com outras IES; 5) Orientação de
monografias de graduação, que tratam
de temáticas como: formação de
professores, práxis pedagógica, polí-
ticas públicas, produção de conhe-
cimento, e movimentos sociais orga-
nizados, ontologia marxista, pedagogia
histórico crítica e a perspectiva crítico-
superadora no trato do conhecimento
da cultura corporal; 6) Pesquisa articu-

lada ao DAAD sobre a “escola móvel”,
sob coordenação do Prof. Dr. Reiner
Hildebrandt-Stramann, da Universidade
de Braunschweig, Alemanha; 7) Apro-
fundamento teórico do nosso aporte
teórico-metodológico em articulação
com a produção do conhecimento no
âmbito da Educação Escolar, da Edu-
cação Física, Esporte e Lazer.

Maiores informações sobre o grupo
GEPEL, podem ser encontradas em:
http://gepelufs1.wordpress.com/

É adotado o Materialismo Histórico-
Dialético como aporte teórico-epistemo-
lógico. São desenvolvidas atividades liga-
das à pesquisa, ensino e extensão, quais
sejam: 1) Orientação de dissertações de
mestrado e teses de doutorado no
Programa de Pós-Graduação em
Educação da UFS, que tratam das
temáticas: Formação de Professores e
Precarização do Trabalho Docente,
Formação de Professores e Políticas
Públicas na Educação e Educação Física,
Formação de Professores, Organização

do Trabalho Pedagógico e Cultura
Corporal, Formação de Professores e
Produção do Conhecimento; 2) Re-
alização de eventos visando discutir as
temáticas inerentes as nossas linhas de
pesquisa, e principalmente realização de
evento envolvendo os professores da
rede municipal e estadual contribuindo
na questão da formação continuada; 3)
Participação da pesquisa sobre a análise
da produção do conhecimento em
Educação Física no nordeste do Brasil,
sob coordenação do Prof. Dr. Silvio
Sanchez Gamboa da Universidade de
Campinas (UNICAMP) e Celi Taffarel da
(UFBA); 4) Participação do Diagnóstico
do Esporte no Brasil sob a coordenação
do Profº. MSc. Ailton Oliveira (UFS) e a

Fonte: http://gepelufs1.wordpress.com/

http://gepelufs1.wordpress.com/
http://gepelufs1.wordpress.com/


Mídia, Megaeventos Esportivos e a 

Vida Cotidiana
Anderson Pereira Santos

A conferência do Professor Dr.
Augusto César Leiro (UNEB na X
Semana de Educação Física da UFS
se deu a partir de quatro eixos de
discussão: 1) a mídia; 2) os
megaeventos esportivos; 3) a
sociologia da vida cotidiana; 4)
política de esporte.

A discussão foi desencadeada a
partir do entendimento da mídia
como um elemento pelo qual se
pode enxergar todos os aspectos
sociais através "muitas lentes", e
que ela concentra um poder de
informação, particular no que se
refere à mídia esportiva.

Fonte: http://cosmoseenergia.blogspot.com.br

Fonte: http://www.perdidosnoplay.com.br
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Contudo, é um espaço de tensão
que ao mesmo tempo em que
promove o Brasil no cenário
internacional a partir dos eventos da
Copa em 2014 e dos Jogos Olímpicos
em 2016, "por outra lente"
escandaliza as contradições da sua
política esportiva, pois "das redes às
ruas" vimos a população dominada
por um acesso de "sobriedade"
cidadã.

Fonte: http://www.espn.com.br

São estes aspectos que
podem/devem ser considerados
pelo professor de Educação Física
em sua prática pedagógica, pois
servem para buscar compreender os
megaeventos e como estes e a
mídia, junto à política, afetam e
modificam a vida cotidiana dos
brasileiros. Mas, além disso, deve-se
compreender como todo este
contexto pode ser transformado a
partir destes mesmos elementos.

Seminário Internacional “Esporte, 
Cultura, Nação, Estado” – Encontro de 

Pesquisadores de Brasil e Portugal.
02 e 03 /09/2013

Salão Nobre/IFCS/IH – UFRJ
Rio de Janeiro/RJ

http://noticiasdosport.wordpress.com
/seminario-internacional-esporte-

cultura-nacao-estado-encontro-de-
pesquisadores-de-brasil-e-portugal/

IV Simpósio Educação e Comunicação 
”Mídias e Educação”

16 a 18 de setembro de 2013 
Universidade Tiradentes

Aracaju/SE
http://ww3.unit.br/simposiodeeducac

ao/

VII CONGRESSO NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA – CNEF

“Educação Física e esportes na era dos 
megaeventos”

01 a 04 de outubro de 2013
Recife/PE

http://www.cnefpe.com.br/

9º Congresso de Educação Física
“Temas Atuais em Educação Física, 

Esporte e Saúde”
02 a 04 de setembro de 2013

Universidade Tiradentes – Aracaju/SE
http://ww3.unit.br/educacaofisica/pro

gramacao-2013/

1º Festival de Lutas Escolares da UFS
10 a 12 de setembro de 2013

Universidade Federal de Sergipe
São Cristóvão/SE

https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/link/pu
blic/extensao/viewCursoEvento;jsessio
nid=40CD7F1F9245A55E21A733B5C0F

36E60.ema2?id=11922899

Os trabalhos apresentados na X Semana de
Educação Física (organizado pelo Departamento de
Educação Física) da UFS sobre mídia, se mostraram
atrelados aos Megaeventos Esportivos, assim como foi
proposto pelo próprio tema do evento, Megaeventos
esportivos: tensões e apropriações na Educação Física
escolar. Em contrapartida, houve trabalhos que se
preocuparam com a questão da mídia e marcas
esportivas; mídia e corpo obeso; mídia e construção de
ídolos esportivos.

Para ter acesso na íntegra destes e outros textos
apresentados na X Semana de Educação Física, consulte
o anais em:

http://def.ufs.br/pagina/semana-educa-f-sica-2013-
10895.html

As manifestações ocorridas no Brasil no
último mês se mostraram um campo fértil

de análises em diversos aspectos. Os altos gastos com
estádios para a Copa 2014 e outras discrepâncias
serviram como uma chama que acendeu o pavio do
barril de pólvora que a cada ano se enchia de
Mensalões; corrupção de diversas formas; descaso com
a população; altos impostos; aumento das tarifas de
ônibus; Saúde precária; Educação sucateada; etc. O que
revoltou as pessoas foi justamente o que se chama de
evento “pra Grego ver”. Enquanto toda estrutura para os
Megaeventos foi projetada e construída de forma
impecável, denominado de “padrão FIFA”, os serviços
básicos para a população como transporte, saúde e
educação são feitos “de qualquer jeito”.

http://cosmoseenergia.blogspot.com.br/
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http://www.espn.com.br/
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