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ompreender o lugar ocupado pelo debate acerca da comunicação na
sociedade contemporânea é fundamental para propor alternativas
emancipatórias no momento em que vivemos. Tal desafio envolve todos os
campos da produção do conhecimento e, em particular, os que se ocupam da
Educação Física e das Ciências do Esporte. No entanto, pouco se avança quando
não somos capazes de socializar aquilo que produzimos.
Nesse cenário é que, desde a implantação do Grupo de Trabalho
Temático de Comunicação e Mídia na ambiência do Colégio Brasileiro de
Ciências do Esporte – CBCE, o grupo Labomídia, da Universidade Federal de
Santa Catarina, vem se destacando pelo rigor da sua produção e pela criticidade e
afetividade dos seus pesquisadores.
O Labomídia reúne nessa iniciativa de publicação um conjunto de 13
textos de dissertações de mestrado desenvolvidas no período de 2004/2009. De
linguagem acessível, o livro organizado com mestria por Giovani De Lorenzi Pires e
Sergio Dorenski Ribeiro instiga o leitor a conhecer e se interessar pelo
entrecruzamento da mídia e esporte pela lente observacional-descritiva, da
mediação pedagógica, da recepção discursiva e dos estudos historiográficos. Tratase de uma publicação de grande relevo cultural, um convite a estudantes,
professores e aqueles interessados num outro jeito de ler e entender a mídia
esportiva.
Num momento de perplexidades e de rápidas transformações mundiais,
uma publicação implicada com o fazer pedagógico e politicamente comprometido
com mudanças sociais se constitui em uma experiência digna de nota pela
qualitativa síntese dos estudos realizados pelo grupo e importante exemplo
editorial.
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De grande valor sentimental para
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Criado em 2003, está instalado no
Centro de Desportos da
Universidade Federal de Santa
Catarina, mas seus integrantes estão
distribuídos em vários estados
brasileiros, vinculados a diferentes
IES. Por isso, em 2009, na cidade de
Aracaju/SE, foi realizado o primeiro
encontro nacional dos pesquisadores
do Observatório da Mídia Esportiva
– I ENOME – evento que terá sede
itinerante e periodicidade anual.
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O LaboMídia – Laboratório e
Observatório da Mídia
Esportiva/UFSC integra
pesquisadores em diferentes
estágios de formação (de
graduandos a doutores),
interessados na investigação sobre
a mídia e as tecnologias digitais de
informação e comunicação, e na
formulação de propostas teóricometodológicas visando a
implementação de abordagens
pedagógicas dessa temática no
campo da Educação Física.
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passagem pela pós-graduação em
uma universidade pública brasileira.

