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Belo Horizonte*, 16 de dezembro de 2021. 

 

Moção de aplausos do Grupo de Trabalho Temático 2 - Comunicação e Mídia 

ao Prof. Dr. Giovani De Lorenzi Pires 

 

Queremos registrar, na Assembleia Geral do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte 

(CBCE) durante o XXII CONBRACE IX CONICE “Educação Física e Ciências do Esporte 

no tempo presente: defender vidas afirmar as ciências” edição de 2021; a nossa homenagem 

ao Prof. Dr. Giovani De Lorenzi Pires. Escrevemos esta carta de reconhecimento com emoção 

profunda, respeito infinito e eterna gratidão.  

O professor Giovani De Lorenzi Pires é Licenciado em Educação Física (UFSM, 1978), 

Mestre em Ciência do Movimento Humano (UFSM, 1990) e Doutor em Educação 

Física/Ciências do Esporte (UNICAMP, 2001). É professor associado aposentado do 

Departamento de Educação Física da Universidade Federal de Santa Catarina, tendo atuado 

como docente e orientador credenciado no Programa de Pós-Graduação da UFSC. Fundou em 

2003 o LaboMídia - Laboratório e Observatório da Mídia Esportiva/UFSC, ação que se 

multiplicou por intermédio de seus ex-orientandos que passaram a atuar como docentes-

pesquisadores em Universidades de vários estados brasileiros e d´além mar.  

Sua atuação possibilitou ainda a realização do Encontro Nacional do Observatório da 

Mídia Esportiva (ENOME) que já circulou por diferentes cidades do Brasil: Aracajú/SE, 

Florianópolis/SC, Matinhos/PR, Natal/RN e São João Del Rei/MG. Com engajamento e 

compromisso social, criou o Repositório Institucional da Rede CEDES, em parceria com o 

Ministério do Esporte. Dedica-se como editor-chefe da revista Motrivivência e a 

criação/administração do blog do Professor Santin, mobilizando gerações de estudantes de 

graduação e pós-graduação na Universidade Federal de Santa Catarina e para além dela.  

Suas publicações livros, artigos em periódicos e em anais de eventos são referências 

históricas e atemporais. Orientou dissertações (mestrado) e teses (doutorado), além de 

monografias de especialização, trabalhos de conclusão de curso de graduação e relatórios de 

pesquisa de iniciação científica. 
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Suas ações são notáveis e de grande relevância e impacto, entretanto, queremos destacar 

e agradecer especialmente, a sua inestimável contribuição ao CBCE e ao GTT2.  

Ao longo dos últimos 26 anos, a sua atuação, colaboração e conduta ética foram 

primordiais para a criação, existência e consolidação do GTT2 de Comunicação e Mídia. 

Giovani defendeu a criação deste grupo de trabalho no CBCE, o qual foi instituído no X 

Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte, na cidade de Goiânia em 1997. Prof. Giovani foi 

coordenador do GTT2 por dois mandatos (1997-2001), colaborou ativamente em todas as 

edições subsequentes, de forma cuidadosa, atenta, reflexiva e crítica. Participou 

ininterruptamente do comitê científico e colaborou com dedicação e comprometimento na 

realização das atividades de nosso coletivo nos Conbraces.  

Existem professores que conhecemos em salas de aula, outros nos ensinam a vida inteira 

e com todas as formas que nos aproximamos de sua presença. Para cada um(a) de nós, que 

conviveu/convive com o Professor Giovani De Lorenzi Pires, as experiências são inspiradoras.  

Vários momentos nos marcaram em cada Conbrace. Giovani chegava com uma 

comitiva de afetos, estava sempre acompanhado de seus ex-orientandos e orientandos(as), 

partilhando as atividades acadêmicas e os instantes de convívio social. Qualquer pessoa que 

apresentasse trabalhos no GTT2, seja nas apresentações orais, nos pôsteres ou na Sala de 

Imagem (SIM), recebia orientações preciosas com generosidade, respeito e incentivo para 

prosseguir. Sua conduta amorosa e atenta demarcou modos e meios de pensar-agir-atuar em 

nosso GTT.  

Todos(as) aqueles(as) que tiveram a oportunidade de contar com a participação do Prof. 

Giovani De Lorenzi Pires nas bancas de graduação, especialização, mestrado ou doutorado, 

relatam que ele era tão rigoroso, generoso e afetuoso para apontar as correções necessárias, que 

até as famílias se apaixonavam por ele. Estas bonitas conexões de entrelaçamento da vida 

profissional e pessoal, são marcantes em sua longa trajetória acadêmica.  

Prof. Giovani De Lorenzi Pires, Gio como é carinhosamente chamado pelos mais 

próximos, formou, orientou, acolheu e impulsionou uma ampla geração de pesquisadores(as) e 

professores(as) no campo da mídia-educação e Educação Física e, continua inspirando 

trajetórias pessoais e profissionais com seu exemplo de: cuidado, carinho, rigor e ternura. 

mailto:cbcedn@gmail.com


 

 

COLÉGIO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE -  DN 

Universidade Federal de Uberlândia - Campus Educação Física 

Rua Benjamin Constant, nº 1286, Bairro Aparecida, Uberlândia/MG, CEP: 38400-678 

Telefone: (34) 32182913    e-mail: cbcedn@gmail.com     Home page: www.cbce.org.br 

Associado à SBPC – CNPJ nº 51.146.611/0001-83 

 Gestão 2021-2023 

  

 

 

Esta carta, em registro no CBCE, é uma ínfima homenagem a um ser humano que vive 

uma vida comprometida com a formação e desenvolvimento humano, um sujeito que em suas 

próprias palavras descreve-se “de esquerda, socialista e agnóstico, graças a deus!!!” 

Conhecê-lo e poder conviver tão de perto e, por tantos anos, é uma honra 

incomensurável. Nesse Conbrace/Conice, em que Gio comunica a sua saída oficial do GTT2, 

expressamos o nosso carinho, amizade, admiração, agradecimento e profundo respeito. 
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