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   Tendo em vista os célebres momentos festivos de fim de ano, 
em que o termo confraternização é o mais indicado, vimos um 
momento oportuno em trazer tal tema como carro-chefe desta 
edição. O CONBRACE ainda instiga nossas reflexões, até 
porque sua realização foi o ponto de partida para as 
confraternizações, o evento mais esperado do ano foi 
celebrado por todos do LaboMídia, carinhosamente chamados 
de “LABOAMIGOS”, no qual representou também uma ocasião 
especial para proporcionar momentos de conhecimento, 
encontro, reencontro, despedidas, diversão, promoção, dentre 
outros.  
   O CONBRACE 2015 nos proporcionou um ambiente digno de 
considerações, no qual amigos, palestrantes de renome e 
condecorações merecidas estavam presentes. Podemos citar 
vários convidados da Educação Física brasileira e engrandecer 
a colaboração de todos para o enriquecimento do evento, seja 
com suas palestras, opiniões, discussões, até mesmo pela 
presença. 
   Qualidades estas que favorecem para o sucesso do evento e 
pré-estabelecem requisitos importantes para a perpetuação do 
encontro científico, culminando uma pressão saudável para os 
próximos que forem sediar o evento dessa magnitude. 
Portanto, queremos mais e mais eventos como este, que não 
somente o CONBRACE tenha obrigação com o 
engrandecimento, enriquecimento e o compromisso com a 
Educação Física brasileira. Sentimo-nos lisonjeados em 
prestigiar um evento desse porte, com pessoas interessadas 
em ter uma parcela de contribuição na mudança de postura da 
educação de modo geral. 
   Os GTTS trazem consigo uma grande parcela para o sucesso 
do evento e nosso entendimento é que ele cumpre um papel 
para a perpetuação do conhecimento e informação, dando 
oportunidades para os graduandos, mestrandos e doutorandos 
apresentarem suas pesquisas e, se mostrarem para o mundo 
acadêmico. Além de congraçar momentos únicos entres seus 
respectivos participantes, em especial o GTT-02 (Comunicação 
e Mídia), em que podemos confraternizar ideias, além de poder 
reunir pessoas em prol de um mesmo tema, mesmo ideal sem 
perder a diversidade.  
   Entendemos que é no GTT02 que acontecem os debates 
acerca das mais variadas pesquisas e que abre-se um leque de 
possibilidades de atuações na Educação Física. Com isso, 
trazemos uma frase do nosso LABOAMIGO Sérgio Dorenski, 
“O GTT é a alma do Conbrace”. Partindo desse comentário, 
podemos perceber que realmente não são palavras jogadas 
fora, o GTT representa o  compromisso com o público que está 
interessado no tema, com os que já participam das discussões, 
dentre outros. Vamos que vamos GTT-02, vida longa!!! 

PRESENÇA DO LABOMIDIA NO 25° ENCONTRO DE 
INICIAÇÃO CIENTIFICA E EXTENSÃO DA UFS 

 
   A Coordenação de Pesquisa (COPES) informou à 
comunidade acadêmica que este ano o Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da UFS – 
PIBIC está jubilando com seus vinte e cinco anos e 
anualmente é promovido o Encontro de Iniciação Científica 
da UFS, no qual os trabalhos desenvolvidos no PIBIC são 
apresentados pelos alunos da graduação. 
   O LaboMídia/UFS se fez presente com a apresentação de 
dois trabalhos de pesquisa desenvolvidos. O acadêmico 
Thiago Machado teve a oportunidade de expor à 
comunidade acadêmica da UFS o trabalho sobre a 
Cobertura jornalística das competições esportivas que 
ocorrem na Orla de Atalaia/SE e a acadêmica Elaine Fontes 
também teve sua participação nesse evento de grande 
importância para a Universidade. Foi possível apresentar o 
nosso projeto desenvolvido na Escola Carlos Firpo, 
intitulada de “Mídia-educação (física): da utopia possível à 
concretude materializada na formação”. Nesta edição de 
2015 foram apresentados mais de 1.000 trabalhos 
desenvolvidos no PIBIC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Membros do GTT-02 e do LaboMídia no CONBRACE/2015. 
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Apresentaremos, em nosso olhar, alguns motivos da ausência dos 
alunos do DEF/UFS no Conbrace: 1° Lugar - Falta de compromisso 
do corpo docente (com raras exceções) da UFS, sabendo da 
importância do evento na vida acadêmica dos alunos, nem se quer 
mencionaram sua realização; 2° Lugar - Falta de interesse dos 
próprios acadêmicos, que esperam cair do céu as informações 
sobre os grandes eventos;  em 3° Lugar - Questão financeira, não 
é um evento de baixo custo, não financiado por algum projeto 
acadêmico e muito menos apoiado pela própria instituição (UFS), 
em que poderiam ajudar com a liberação do transporte, diminuindo 
o custo para os acadêmicos. Portanto, fica a dica, procurem 
inteirar-se sobre os eventos, pois são momentos como estes que 
despertam uma paixão ainda maior na carreira profissional e 
acadêmica. É um erro os acadêmicos se formarem e não terem 
vivenciado ou participado do Conbrace, até porque é num evento 
como este que se tem noção do que rola e o que vai rolar sobre o 
nosso mundo da Educação Física. 

 
 Eduarda Lisboa (Duda), é uma sergipana de apenas 17 anos 
que alcançou um marco nacional e internacional no vôlei de 
praia. Com ajuda de Cida Lisboa (sua técnica e mãe), 
acumulando títulos cuja principais conquistas: bicampeão 
mundial do sub-19 em Porto-POR; ouro no Sul-Americano no 
Equador; ouro nos jogos da juventude, na China; ouro na 
etapa de Ribeirão Preto do Circuito Brasileiro Challenger e 
Sub-23 e o troféu de melhor atleta estudantil no prêmio Brasil 
Olímpico. Em 2015, a mídia local mascarou uma informação 
importante no tocante ao open de Goiânia de vôlei de praia, 
em que Duda venceu um circuito adulto com as melhores do 
Brasil se tornando a atleta mais jovem da história da 
modalidade no país a ser campeã do open. Mais do que 
nunca precisamos entender de forma crítica os interesse da 
mídia, pois, em outros momentos, a mídia local destacou sua 
participação em outras competições deixando bem claro 
quais os seus compromissos e a serviço de quem atua. 
  

 

HISTÓRIA DO LABOMÍDIA  
Apresentação do LaboMídia e sua história 

com a Mídia Esportiva 
 

   Tudo começou constituído desde 2003 na 
Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC), ano este que surgiu o LaboMídia – 
Laboratório e Grupo de Estudos Observatório 
da Mídia Esportiva. 
   O grupo LaboMidia, em especial da 
Universidade Federal de Sergipe (UFS), teve 
seu surgimento em 2007 e vem contribuindo 
na formação de professores tendo como foco 
principal a concepção de mídia-educação. 
Além dessa preocupação nos estudos sobre 
mídia, o pólo da UFS é o responsável pela 
edição e organização do Jornal do LaboMidia, 
onde são relatados os mais variados assuntos 
e temáticas. Além de contar com uma página 
na internet – e seu blog – possui um grande 
acervo de tudo já produzido pelos membros 
do grupo com conteúdos da atualidade sobre 
a Educação Física, mídia, educação, esporte, 
entre outros.  
   O espaço do LaboMídia/UFS em 2015, 
conta com a participação de novos 
integrantes como o Thiago Machado, a 
Monike Rayane e a Elaine Fontes. A 
presença de novas pessoas ao grupo, 
possibilita uma série de novos projetos que 
podem ser pensados ao longo do ano. 
   O LaboMídia tem como estudo as relações 
entre a sociedade, a Educação Física e 
Mídia/Tecnologias. Assim, o grupo conta com 
várias pesquisas coletivas, cujos relatórios 
finais são transformados em  artigos 
científicos e livros.  
   Mais informações sobre o Grupo da UFS 
podem ser conferidas no artigo publicado na 
Revista Motrivivência, em  2010: 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/motrivivencia/ar
ticle/view/17116 
 
 
 

   Há núcleos do LaboMídia em vários 
Estados além de Santa Catarina: em 
São João Del Rei/MG, na 
Universidade Federal de São João 
Del Rei; outro grupo em Minas Gerais 
está localizado em Manhuaçu, na 
Faculdade do Futuro; em Caiobá/PR, 
na Universidade Federal do Paraná – 
Campus Litoral; em Macapá/AP, na 
Universidade Federal do Amapá 
(UFAP) e é claro, em Aracaju/SE 
pela Universidade Federal de 
Sergipe.  
   Bianualmente, o grupo se reúne no 
Encontro Nacional do Observatório 
da Mídia Esportiva (ENOME), que foi 
realizado pela primeira vez em 2009, 
em Aracaju/SE e, desde já, 
comunicamos a todos que em 2016 
será realizado na Universidade 
Federal de Sergipe (UFS) na sua 
sexta edição. Pretendemos dar 
continuidade a esse clima de 
confraternização. 
   Assim, concretizando o real sentido 
de nos juntarmos em prol da 
Educação Física brasileira, 
apresentado as pesquisas dos 
integrantes do grupo, compartilhando 
ideias e, sobretudo, poder dar 
“pitacos” com o intuito de enriquecer 
ainda mais as pesquisas dos nossos 
LaboAmigos. 

 II Congresso Ibero-
Americano de 

Humanidades, Ciências 
e Educação 

UNESC, Criciúma/SC 
18, 19 e 20 de maio 

de 2016 
http://www.unesc.net/port

al/capa/index/563 
 
 

68ª Reunião Anual da 
SBPC 

Sociedade Brasileira 
para o Progresso da 

Ciência 
Universidade Federal do 

Sul da Bahia,  
Porto Seguro/BA 

03 a 09 de julho de 2016 
http://www.sbpcnet.org.br

/portoseguro/home/ 
 
 

XIV Congresso 
Brasileiro de História 
do Esporte, Lazer e 

Educação Física 
UNICAMP, Campinas/SP 

08 a 11 de novembro  
de 2016 

http://www.fef.unicamp.br
/fef/chelef2016 
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