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GRUPO DE ESTUDO E PESQUISA EM MÍDIA/
MEMÓRIA, EDUCAÇÃO E LAZER - MEL

Augusto César Rios Leiro et al.
GRUPO MEL

 “Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina”
Cora Coralina

Resumo

Este texto busca apresentar um breve
relato acerca da gênese, composição,

fóruns, objetivos e projetos estratégicos
do Grupo de Estudo e Pesquisa em

Mídia/memória, Educação e Lazer. Trata-
se de um grupo da Faculdade de

Educação, vinculado formalmente ao
Programa de Pós-Graduação em Educa-
ção da Universidade Federal da Bahia e

cujo principal objetivo é produzir e
socializar conhecimentos e trocar

experiências com universidades brasilei-
ras e estrangeiras interessadas nos

estudos sobre mídia/memória/história;
educação/cultura corporal/cultura

juvenil e lazer/ludicidade.

Abstract

This text presents a brief story about
geneses, composition, forums, objectives
and strategic projects of the Group of
Study and Research in Media/memory,
Education and Leisure. One is about a
group of the College Education, link
formal with the Program of Pos-
Graduation in education of the Federal
University of Bahia and whose main
objective is produce and socialize
knowledge and change experiences with
interested brazilian and foreign
universities in studies on media/memory;
education/corporal culture/ youthful
corporal and leisure/ludicidade.
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Os debates em torno dos
múltiplos temas que envolvem a área
de educação vêm sendo marcados
por um novo fôlego teórico-prático
e pela atração de novos campos só-
cio-acadêmicos de estudos e pesqui-
sas. As dimensões contemporâneas
do fazer universitário exigem, pela
via da integração ensino-pesquisa-
extensão, a configuração de grupos
de pesquisa interessados em apreen-
der a história em seu movimento e
compreender as relações de produ-
ção na sociedade. A edificação de es-
paços públicos de estudo e pesquisa
deve considerar o compromisso com
uma educação socialmente referen-
ciada, com a proficiência dos estu-
dantes e com a produção crítica e
inovadora de conhecimentos.

A Universidade Federal da
Bahia tem 356 grupos de pesquisa
certificados junto ao CNPq e, dentre
os grupos de pesquisa da Faculda-
de de Educação, 14 estão formal-
mente inscritos no Programa de Pós
Graduação em Educação (PPGE). Nes-
se conjunto, encontra-se o Grupo de
Estudo e Pesquisa em Mídia/memó-
ria, Educação e Lazer (MEL), funda-
do em 20 de março de 2004, no dia
da água, e apresentado à comuni-
dade acadêmica em 20 de abril do

mesmo ano. Trata-se de um grupo
que se insere no contexto da pes-
quisa acadêmica propondo-se a re-
fletir, pela lente da educação, os
múltiplos temas que se articulam
com a mídia, a memória, o lazer, a
cultura corporal e as juventudes.

A participação do Grupo
MEL na FACED/UFBA envolve a oferta
da disciplina Educação, Lazer e Cultu-
ra Juvenil1  e da Atividade Curricular
em Comunidade, a orientação de tra-
balhos científicos na graduação e pós-
graduação e a coordenação de obser-
vatórios e centros de estudos bem
como o desenvolvimento de ativida-
des de ensino e extensão universitári-
as. Dentre as principais experiências
em curso, vale ressaltar:

Observatório da Juventude &
Observatório da Mídia Esportiva
· Disciplina TEE/PPGE – Tópicos Es-
peciais em Educação: Educação,
Lazer e Cultura Juvenil
· Texto escrito e imagético nos peri-
ódicos
· Produção de vídeos: cultura em
movimento

 Políticas Públicas de Esporte e Lazer
· Lazer Cidadão
· Educação, Lazer e Parque Público

1 Trata-se da disciplina TEE 713 do PPGE, coordenada pelos professores doutores César Leiro e Ornélia
Marques, e cuja ementa anuncia: “Estudo histórico e experiências em Educação. Concepções,
especificidades e o fazer pedagógico no âmbito do Lazer. Educação e Cultura Juvenil: demografia,
representações sociais e políticas públicas”.
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 Memória e Cultura Popular
· Centro de memória da cultura cor-
poral e do lazer na Bahia
· Memória do samba e da capoeira
· ACC – Atividade Curricular em Co-
munidade: ensino e pesquisa na
roda de capoeira

 No processo de edificação
do grupo, importa registrar a parti-
cipação de professores e estudantes
pesquisadores da UFBA e de insti-
tuições associadas2 , a saber:

Cesar Leiro - Licenciado em
Educação Física pela UCSal, Forma-
ção em Teleradialismo, Mestre em
Educação pela UFBA, Doutor em
Educação pela UFBA e Universidade
de Lisboa. Professor da UFBA e UNEB.
Coordenador do Observatório da
Juventude e do Observatório da
Mídia Esportiva.

Pedro Abib - Licenciado em
Educação Física pela Universidade
Mogi das Cruzes/SP, Mestre em Edu-
cação pela UFBA, Doutor em Ciênci-
as Sociais aplicadas à Educação pela
Unicamp. Músico e Professor da
UFBA. Coordenador da pesquisa -
Memória e Cultura Popular.

Ornélia Marques – Licenci-
ada em Ciências Sociais e Historia
pela UFBA, Mestre em Educação pela
UFBA e Doutora pela USP. Professo-

ra da UFBA e Coordenadora do Ob-
servatório da Juventude, Diretora do
Instituto Superior de Educação da
Faculdade Social da Bahia e Editora
da Revista Presente.

Romilson Augusto dos San-
tos - Licenciado em Educação Física
pela UCSal, Mestre e doutorando em
Educação pela UFBA, Professor da
UFBA e Coordenador do Projeto
Lazer Cidadão.

Amélia Conrado –Licenci-
ada em Educação Física, Mestre e
Doutoranda em Educação pela
UFBA. Professora da UFBA.

Fábio Nunes - Licenciado
em Educação Física pela Universida-
de Estadual de Feira de Santana,
Mestrando em Educação pela UFBA
e Professor da UEFS e da Faculdade
Social da Bahia.

Neuber Costa - Licenciado
em Educação Física pela UFBA,
Mestrando em Educação na UFBA e
Professor da Faculdade Social da
Bahia e da Rede Estadual de Ensi-
no/Ba.

Bárbara Ornellas – Licenci-
ada em Educação Física pela UFBA,
Mestrada em Educação da UFBA e
Auxiliar Técnica de Pesquisa do Ob-
servatório da Juventude/MEL.

Paulo Lima - Licenciado
em Educação Física pela UCSal, Es-

2 Considera-se pesquisadores associados, os estudantes e professores de instituições acadêmicas e
culturais que não são da UFBA, mas são vinculados formalmente ao grupo.
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tudante do Curso de Especialização
em Metodologia da Educação Físi-
ca, Esporte e Lazer pela UFBA, Fo-
tografo e Auxiliar Técnico de Pes-
quisa do Observatório da Mídia
Esportiva/MEL.

Márcio Alves de Souza –
Estudante de Educação Física da
UFBA e pesquisador no Projeto Me-
mória e Cultura Popular.

Alex Menezes de Jesus -
Estudante de Educação Física da
UFBA e pesquisador no Projeto Me-
mória e Cultura Popular.

Paula Azeviche – Estudan-
te de Pedagogia da UFBA e Pesqui-
sadora/Bolsista do PIBIC no Projeto
Memória e Cultura Popular.

Franciane Simplício - Licen-
ciado em Educação Física pela UCSal,
Especialista em Metodologia da
Educação Física e Esporte pela
UNEB, Mestrada em Educação da
UFBA e Professora da Rede Estadual
de Ensino/Ba.

Cláudio Cruz - Licenciado
em Educação Física pela UCSal, Es-
pecialista em Atividade Física e Saú-
de pela UFBA e Professor da Rede
Estadual de Ensino/Ba

Vamberto Miranda - Licen-
ciado em Educação Física pela Uni-
versidade Estadual de Feira de
Santana e Aluno Especial do
Mestrado em Educação da UFBA.

Wilson Brito Filho - Licen-
ciado em Educação Física pela UFBA,
Especialista em Psicopedagogia pela

FEBA e Professor da Faculdade Soci-
al da Bahia.

Marta Benevides da Costa
- Licenciado em Educação Física pela
Universidade Estadual de Feira de
Santana, Especialista em Psicope-
dagogia Clínica e Institucional pela
UNESA, Pós-graduanda “Lato sensu”
em Metodologia do Ensino, Pesqui-
sa e Extensão em Educação pela
Uneb, Mestrada em Educação pela
UFBA e professora da Faculdade So-
cial da Bahia.

Para ampliar os referenciais
teóricos e qualificar o campo de di-
álogo empírico junto às comunida-
des, a experiência em tela constituiu
como fóruns qualificados de discus-
são: as reuniões administrativas, os
encontros ampliados de estudos e
as reuniões por projetos.

O objetivo geral do grupo
MEL é produzir e socializar conhe-
cimentos no campo da mídia/memó-
ria/história; educação/cultura corpo-
ral/cultura juvenil e lazer/ludicidade
e trocar experiências com universi-
dades brasileiras e estrangeiras in-
teressadas nesse conjunto temático.
Dentre os principais objetivos espe-
cíficos do grupo, vale sublinhar os
interessados em:
· compreender as relações sociais e os
processos educativos, considerando o
trabalho humano como categoria;
· propor políticas públicas de edu-
cação, cultura, esporte e lazer;
· contribuir na iniciação à pesquisa,
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bem como no estímulo à produção
de conhecimento (artigos científi-
cos, comunicações, pôsteres e etc.);
· socializar, por meio de periódicos
impressos e da sua página na
internet, sua produção científica e
cultural;
· realizar e participar de eventos ci-
entíficos e culturais (congressos,
cursos, seminários, apresentação de
filmes, oficinas pedagógicas, etc.),
visando discutir e socializar os es-
tudos e pesquisas de interesse do
grupo.

Com estas linhas, espera-
mos ter apresentado o Grupo MEL,
ao tempo em que deixamos a porta
entreaberta para diálogos com ou-
tros grupos que se ocupam desta
temática. O endereço eletrônico des-
sa colméia é:
http://www.faced.ufba.br/mel
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