Isolamento com o LEPESPE

Com a necessidade de um isolamento social, motivado pela grave
incidência do COVID-19, o LEPESPE vem apresentar um conjunto de textos
desenvolvidos

pelos

seus

membros,

numa

periodicidade

de

duas

apresentações semanais. De início, apresentaremos alguns espaços em que
poderemos ver a aplicação desta ciência do esporte (DOSIL; FAYOS, 2018).
Seguido a este primeiro momento, iniciaremos uma série de podcasts ou lives
em que traremos uma panorâmica de questões mais pontuais. A ideia para o
espaço interativo é trabalhar com as indagações, consultas, dúvidas e opiniões
dos membros do LEPESPE e dos demais leitores. Desta maneira, buscaremos
ser objetivos, pontuais e atualizados, nos assuntos que estiverem na cobertura
da Psicologia do Esporte, que são muitas.
Iniciaremos, trazendo algumas possibilidades de estudos, alguns deles
já em pleno desenvolvimento em nosso laboratório; entretanto, nenhum deles
pode ser intitulado como inédito, visto que os vários laboratórios de Psicologia
do Esporte, atuam com tenacidade e eficiência quando pensamos em
contemporaneidade (COP, 1998). Não bastassem as produções científicas,
muitos laboratórios aplicam estes estudos que, num futuro, se tornam
referências e passam a configurar como material de consultas: desta maneira é
dada a largada para novas teorias e novas abordagens, num reciclar constante
e inédito (CANTÓN, 2019). A Psicologia do Esporte moderna conserva suas
raízes nas tradicionais ciências do esporte e avança rumo aos inesperados e
surpreendentes espaços da cibercultura. Acreditamos que temos muito para
crescer, dentro e fora do convencional.
É com esta perspectiva que o convido, como coordenador do LEPESPE,
a nos acompanhar e participar de nossos propósitos, interagindo, sempre que
possível, para que possamos atender ao seu interesse pessoal, também, além
de trazermos apontamentos básicos e necessários, sobre nosso campo de
atuação.
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