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RESUMO: O presente projeto tem por propósito a criação e implantação do
Laboratório de Estudos Pedagógicos do Centro de Desportos/UFSC, a partir do
respectivo setor de Audio/Video. São objetivos do projeto: a) dotar o CDS e o
curso de Educação Física de um laboratório didático para estudos pedagógicos;
b) aproximar docentes e acadêmicos às novas tecnologias informacionais como
suporte didático para o ensino de graduação; c) proporcionar aos docentes do
curso a produção de recursos audiovisuais para o ensino, a partir da pesquisa e da
extensão desenvolvidas no CDS; d) favorecer o uso ampliado das "novas
linguagens midiáticas" para ampliação do sentido comunicativo do estudo sobre
a cultura de movimento. Como justificativa para o desenvolvimento do projeto,
recorre-se aos argumentos de diversos pedagogos e pesquisadores da área da
interface da comunicação e da educação. Sugere-se uma relação "em estéreo" dos
conteúdos da Educação Física e dos meios audiovisuais, em que a faixa do prazer
e da emoção de assistir (campo dos recursos midiáticos) seja "mixada" à faixa
cognitiva do aprender/compreender (campo do conhecimento em Educação
Física), em intervenções pedagógicas em três níveis: i) adoção dos recursos como
"ferramenta" didática; ii) tematização crítica do discurso midiático e, integrando
ambos, iii) utilização dos meios para produção de cultura significativa e
emancipatória sobre o movimento humano nas intervenções educativas da área.
Espera-se que, a partir da sua implantação, o LEPED proporcione a produção
regular de materiais didáticos audiovisuais, desenvolvendo novas rotinas
informacionais para ensino-pesquisa-extensão, o que pode resultar em melhoria
das condições da graduação (e pós-graduação) no CDS. Sua execução conta com
o apoio financeiro do Programa FUNGRAD/UFSC/2002 e vem tendo a
colaboração técnica de um professor do Depto. Jornalismo/UFSC para a
aquisição e montagem de uma ilha de edição não-linear, máquina fotográfica
digital, filmadora digital, TV, videocassete, tripé, etc. Um acadêmico de
Educação Física, bolsista de estágio, está sendo capacitado junto ao Laboratório
de Edição do Curso de Jornalismo. Até julho, está previsto um treinamento a ser
desenvolvido no próprio CDS, para professores interessados e representantes dos
núcleos de estudos do Centro. A estimativa é que, a partir de agosto de 2003, o
LEPED já possa estar plenamente disponível para a produção de material
didático audiovisual como recurso para os professores do Centro de
Desportos/UFSC.

1
2
3

Projeto apoiado pelo Programa FUNGRAD/UFSC/2002.
Prof. Adj. DEF/CDS/UFSC, responsável pela criação e implantação do LEPED/CDS/UFSC.
Acadêmico do Curso de Educação Física/UFSC, estagiário do LEPED/CDS/UFSC.

