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Professoras da rede municipal apresentando o produto final: Um Jornal. 
Foto: Acervo Lefem/DEF/UFRN 
 
Durante os dias 25 a 28/11/2016 o LaboMídia/UFS esteve presente 
para além de seus limites territoriais com a participação do Prof. 
Sérgio Dorenski em palestra, oficina e também, junto à Pós-
graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 
Esta experiência acadêmica foi organizada pelo Laboratório de 
Estudos em Educação Física, Esporte e Mídia – LEFEM – do 
Departamento de Educação Física da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte/UFRN sob a coordenação dos professores Allyson 
Carvalho e Marcio Romeu Ribas de Oliveira. 
A primeira atividade consistiu numa palestra aos alunos da 
graduação do curso de Educação Física em que o prof. Sérgio 
Dorenski apresentou uma síntese de sua pesquisa de Doutorado que 
envolveu a dimensão da mídia-educação e que fora realizada numa 
escola do interior do Estado de Sergipe (Colégio Estadual Murilo 
Braga); 
A segunda atividade foi uma oficina realizada com professores da 
Rede Municipal de Natal/RN que participam de um projeto formação 
continuada entre a Secretaria de Educação e também o Lefem. Este 
Projeto envolve várias fases ( por exemplo: oficina de vídeos), neste 
sentido, esta etapa trabalhamos com a construção de jornal no 
âmbito escolar. Assim, os participantes (divididos em grupos) foram 
instigados a ler notícias, selecioná-las, apresentar e depois fazer uma 
reflexão crítica sobre ela. Esta reflexão virou uma matéria. Assim, 
todos os grupos formularam suas matérias e um grupo específico 
(editores) ficou responsável por agrupar e formalizar o Jornal. Esta 
atividade fez gerar dois jornais uma com os participantes da manhã 
(Formação News) e outro da tarde (título a definir) o que ratifica a 
importância de se tematizar a mídia em sua dimensão crítica, criativa 
e produtiva em mídia-educação; 

 
A terceira atividade em nível de pós-graduação foi um 
debate com o acadêmico Antônio Fernandes de Souza, 
sobre seu projeto de Dissertação de Mestrado cujo título 
provisório é: “Comunicação, Mídia e Tecnologia na 
Construção dos Saberes e suas Relações Pedagógicas 
na Formação em Educação Física: diálogos com os 
estudantes”. Nesta atividade o mestrando fez uma breve 
apresentação e logo após, estabelecemos um debate 
sobre pontos importantes do projeto. 
É importante destacar que este intercâmbio acadêmico 
fortalece e amplia os olhares para a relação com a 
Educação Física, mas, principalmente, mostra, como 
ressalta a professora Maria Luiza Belloni, que outras 
vozes estão se somando no âmbito da mídia-educação. 
O Lefem, assim como o LaboMídia desenvolve atividades 
em mídia-educação no âmbito do ensino, da pesquisa e 
da extensão, principalmente envolvendo a formação 
continuada junto a professores que atuam diretamente 
no âmbito escolar e são responsáveis pela formação de 
jovens. 
A Aproximação com a escola, quebrando os muros que 
separam a Universidade deste ambiente é essencial para 
que pensemos em ações conjuntas para formação 
humana. Neste sentido, um caminho importante é a 
formação continuada dos profissionais que estão na 
“linha  direta” com  as crianças e jovens em formação. 
As experiências em mídia-educação que envolve a 
relação Universidade-escola demonstram que é 
imprescindível e cada vez mais urgente, mantermos este 
elo. Portanto, continuemos pensando (reflexão crítica), 
continuemos agindo (apropriação criativa e crítica) e 
continuemos produzindo  mídia..., com responsabilidade! 
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Professores da rede municipal: análise crítica e 
construção da mídia. Foto: Acervo Lefem/DEF/UFRN 
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CONBRACE/2017 
 

Os que já tiveram a oportunidade de participar do 
Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte – 
CONBRACE – vivenciaram uma experiência inesquecível. 
O Conbrace é um evento de caráter nacional e 
internacional (CONICE) que ocorre em dois em dois anos 
e reúne pesquisadores, professores, estudantes entre 
outros do Brasil e de outros países.  
É um momento ímpar na formação dos acadêmicos e 
uma oportunidade para dialogar com diversas áreas do 
conhecimento que envolvem a Educação Física e as 
Ciências do Esporte.  
Portanto, “Se liga” e não percam essa oportunidade de 
sair de seu “mundinho”!!!!!!! 
Site CBCE: www.cbce.org.br 
CONBRACE: www.combrace.org.br 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI Seminário de Estudos do 
Lazer.  

De 25 a 26/05/2017. Maringá/PR 
– Universidade Estadual de 

Maringá (UEM) 
http://gel-

uem.wixsite.com/seminariodol
azer 

 
SBPC/2017  

De 16 a 22 de julho de 2017. 
Universidade Federal de Minas 

Gerais/UFMG 
http://www.sbpcnet.org.br/site/
eventos/reunioes-anuais.php 

 
Seminário Internacional 

Fazendo Gênero 
de 30 de julho e 4 de agosto/ 

2017 
Florianópolis/UFSC 

http://www.fazendogenero.ufsc.b
r/wwc2017 

 
ENAREL/2017 

De 30 de agosto a 03 
setembro/2017 

Caruaru/PE 
http://www.asces.edu.br/enarel

2017/ 
 

XX CONBRACE – Congresso 
Brasileiro de Ciências do 

Esporte 
17 a 21 de setembro de 2017 

UFG – Goiânia/GO 
https://www.facebook.com/contat

oconbrace2017/?fref=ts  

             
 

NELSON DAGOBERTO:  
Homenagem do LaboMídia 

 
Nos últimos dias de 2016 (28/12), recebemos a 
notícia da morte do Professor aposentado do 
DEF/UFS Nelson Dagoberto de Matos. Um exemplo 
de profissional compromissado, sério, responsável, 
ético e um exemplo de homem para nós colegas, 
alunos, ex-alunos, servidores. Deixa-nos, mas, na 
certeza que plantou várias sementes de valor 
humano, de dignidade, de respeito ao próximo e de 
competência no que fazia. 
Nós do LaboMídia agradecemos seus ensinamentos 
na certeza que ficarão para sempre, pois, o que se 
faz com o cuidado ao próximo será eterno. 
Obrigado por tudo grande amigo. 

LaboMídia 

SPORTIVIVÊNCIA: Uma experiência 
Pioneira no DEF/UFS 

Por Sérgio Dorenski 
 

Esses dias fui agraciado pelo Professor 
Pedro Jorge/DEF/UFS com um belo 
presente historiográfico, mas, mais que 
isso, um belo presente midiático. Trata-se 
do Jornal Sportivivência que fora produzido 
pelo DEF/UFS com data de fundação em 
27/11/1995. Ele também entregou uma cópia 
do Projeto inicial do Jornal que tinha: 
Coordenação, Pedro Jorge Moraes 
Menezes; Jornalista Responsável, Paulo 
Barbosa de Araújo; Conselho Editorial: Luiz 
Roberto Aragão Lobão, José Marcos 
Monteiro Freire, Evandro Sena e Silva; 
Coordenação de Marketing, Carlos Roberto 
Rodrigues Santos e Chancela, 
Departamento de Educação Física. 
O Jornal tinha o objetivo lançar ao meio 
acadêmico informações no campo científico 
para ampliação do arcabouço teórico dos 
acadêmicos e professores, estimular a 
leitura, a produção de artigos, bem como 
estabelecer um canal aberto de 
informações. Funcionava como um mini 
periódico com artigos (estes produzidos por 
professores e também alunos), pontos de 
vista, informações entre outros. É uma pena 
que este projeto tão lindo acabara. 
Esperamos que outros se sensibilizem e 
reativem o Jornal!! 

CHAPE, CHAPE, CHAPE!!!!! 
 
 
 
 
 
 

 
O Brasil e o mundo ficaram chocados com a 
tragédia que envolveu a equipe de futebol da 
chapecoense. Um acidente que ceifou a vida, o 
sonho  de pessoas, jovens, atletas, jornalistas 
entre outros. Não houve em um só lugar em 
que as pessoas não ficassem (e ainda ficam) 
comovidas e emocionadas.  
No mundo doentio do espetáculo esportivo em 
que só a vitória interessa vimos 
posicionamentos mais humanizados que 
também nos emocionou como o 
posicionamento do povo Colombiano, bem 
como, dos jogadores do Atlético de Medellin 
em reivindicar o título da Copa Sulamericana 
para a Chape. Isto prova que as “coisas” no 
espetáculo-esportivo poderiam ser diferentes e 
mais humanas. 
As investigações continuam e alguns já foram 
presos, mas, obviamente isso não trará 
aqueles que se foram, no entanto, seria 
interessante também se discutir os motivos 
que levaram o clube (CBF?) a procurar uma 
empresa mais barata em mundo em que 
futebol-mercado é para os mais ricos. 
  
 
 
 
 
 
 
 

Sportivivência: Jornal Informativo do 
DEF/CCBS/UFS. Ano 1, nº 3. set/97 

Última foto da delegação da chapecoense. 
Fonte: www.opopular.com.br 
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