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EDITORIAL 

Sem dúvidas, o ponto alto do Colégio Brasileiro de Ciencias do Es
parte é o seu Congresso realizado Bi anualmente. O de 1999 será realizado em 
Florianópolis, de 12a17 de setembro. 

Como já é tradicional, durante a 50ª Reuniao Anual da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciencia, realizada em Natal/RN, a Direc¡:ao 

Nacional do CBCE, em conjunto com as Secretarias Estaduais, adiantou 

importantes decis5es. 

O Tema geral será "EDUCA<;Á.O FÍSICA/CIENCIAS DO ESPORTE: 
INTERVEN<;ÁO E CONHECIMENTO". A escolha <leste tema se deve ao 
fato de que, em 1999 o CBCE completará 21 anos de existencia. Os membros 
da comunidade das Ciencias do Esporte serao instados a refletir e responder 

aos desafios, pensando e repensando o passado, o presente e o futuro, 
lembrando que este será o último CONBRACE do segundo milenio. 

Com a intew;;ao de atingir estes objetivos e combase na experiencia 

desta instituic¡:ao de já ter organizado 10 eventos desta natureza, toda a 
estrutura científica foi pensada. Os detalhes podem ser vistos neste boletim. 
É claro que o que decidimos é fruto do dese jo de fazer o melhor. N em sempre 
a realidade permite que os nossos desejos se concretizem, mas vamos lutar 
para que isto acontec¡:a. 

Portanto, vamos continuar o trabalho. 
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XI CONBRACE - FLORIANÓPOLIS 12 A 17 DE 
SETEMBRO DE 1999 

Informativo nº 01 

Durante a 50ª Reuniao Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso 
da Ciencia, realizada em N atal/RN, a Direc;ao nacional do Colégio Brasileiro 
de Ciencias do Esparte, juntamente com as Secretarias Estaduais presentes 
no evento, tomou as seguintes decis5es em relac;ao ao XI Congresso 
Brasileiro de Ciencias do Esparte - XI CONBRACE, a ser realizado na cidade 
de Florianópolis - SC, no período de 12 a 17 de setembro de 1999. 

TemaGeral 

EDUCA<;ÁO FÍSICA/CIÉNCIAS DO ESPORTE: INTERVEN<;ÁOE 
CONHECIMENTO 

Algumas palavras sobre o tema geral 

O Colégio Brasileiro de Ciencias do Es porte - CBCE, completará em 
setembro de 1999, 21 anos de existencia. Nesse período o CBCE atuou no 
ambito da Educac;ao Física e do Esparte no Brasil, promovendo a produc;ao 
e veiculac;ao do conhecimento. Toda esta atividade volta-se, em última 
instancia, para a intervenc;ao na nossa realidade. 

Assim, colocam-se como quest6es pertinentes, entre outras: quais 
sao as interac;oes entre o conhecer e o intervir? Qual o papel da inter
venc;ao na própria produc;ao do conhecimento e como fornecedora de sentido 
para o conhecer? Como se legitima hoje o conhecimento, ou, o que signi
fica boje, em tempos de crise da racionalidade científica, de relativismo ou 
de crescimento dos irracionalismos, conhecer? Quais desafíos estao 
colocados para os profissionais da área na intervenc;ao transformadora da 
realidade? 

O CBCE e a comunidade que o constitui sao conclamados a refletir 
sobre estas quest5es para responder adequadamente aos desafíos que se 
!hes apresentam, pensando e repensando o seu papel sócio-histórico. 
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Para desenvolver esta temática, o XI CONBRACE será constituído 
pelas seguintes atividades: 

01 Conferencia 

04 Mesas Redondas 

12 Grupos de Trabalhos Temáticos - GTTs 

02 Sess5es de Póster 

02 Assembléias 

Seminários Introdutórios (temas e números a definir) 

Reuni6es Institucionais 

Detalhamento da programa<_;ao científica 

As Assembléias serao realizadas no primeiro e no último diado evento, 
respectivamente, nos dias 12 e 17 de setembro de 1999. 

A Conferencia versando sobre o tema central do XI CONBRACE, 
será realizada na noite do dia 12/09/1999. 

As quatro Mesas Redondas serao realizadas nos di as 13, 14, 15 e 16 de 
setembro de 1999, versando sobre as seguintes temáticas: 

I - CüRPO E RACIONALIDADES; 

11 - EDUCA<;:Ao Fís1cA EscoLAR: EsrAc;:o DE INTERVEN<;:A.o E CoNHECIMENTO; 

111 - TEMPOIESPA<;:o DE SER NA EDUCA<;:Ao FísrcA/C!ENCIAS DO EsPORTE; 

IV - RENDIMENTO ÜBRIGATÓRIO, RENDIMENTO NECESSÁRIO NA EDucAc;::A.o FísrcA/ 

CIENCIAS DO EsroRTE. 

Os GTTs serao realizados nos dias 13, 14, 15, 16 e 17 de setembro de 
1999, previstos para o período da manha e versarao sobre as seguintes 
temáticas: 

1. Educas;ao Física/Esparte e Escala 

2. Educa¡;;ao Física/Esparte e Políticas Públicas 

3. Educa¡;;ao Física/Esparte e Comunica¡;;ao/Mídia 

4. Educa¡;;ao Física/Esparte e Processo de Ensino Aprendizagem 
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5. Educai;;ao Física/Esporte e Formai;;ao Profissional/Campo de Trabalho 

6. Educai;;ao Física/Esportee Recreai;;ao / Lazer 

7. Educai;;ao Física/Esportee Saúde 

8. Educai;;ao Física/Esportee Rendimento de Alto Nível 

9. Educai;;ao Física/Es porte e Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais 

1 O. Educai;;ao Física/Es porte e Grupos / Movimentos Sociais (Rai;;a, Classe 
Social, Genero, Terceira Idade, Trabalhadores, Meninos de Rua, etc) 

11. Educai;;ao Física/Esporte e Epistemología (Estatuto Científico, 
Pressupostos da Construi;;ao do Conhecimento, etc) 

12. Educai;;ao Física/Esportee Memória, Cultura e Corpo 

Normas para apresentai;ao dos trabalhos inscritos nos GTTs 

1. Trabalhos concluídos ou em andamento (serao observados os seguintes 
critérios: Adequai;;ao ao tema, consistencia argumentativa e diálogo coma 
literatura, articulai;;ao e progressao, registro lingüístico apropriado). 

2. Cada trabalho inscrito deverá indicar o grupo temático ao qual se candidata. 

3. Os trabalhos inscritos deverao obedecer, rigorosamente, as seguintes 
normas: a) Formato da página: Papel A4 (297X210 cm), margem superior, 
inferior e direita 2,5 cm, margem esquerda 3,0 cm. b) Fonte: Times New 
Roman -Tamanho 10, espai;;o simples. c) Apresentai;;ao: Limite de até 06 
(seis) páginas, incluindo a bibliografía e as notas de rodapé (se houver). O 
título do trabalho deve ser escrito em caixa alta, centralizado. Dois espai;;os 
abaixo do título deve vir o nome dos autores seguidos da titulai;;ao e 
instituii;;ao alinhados a direita. O resumo, obrigatório, deve ser inserido 
dois espai;;os abaixo dos nomes dos autores, contendo no máximo 300 
palavras (use o menu Arquivo/Propriedades/Estatísticas do Word) como 
texto em itálico. 

4. No final do trabalho, colocar o enderei;;o completo do primeiro autor. 

5. Qualquer trabalho só será aceito para análise, se for enviado em disquete 
3 Y2", gravado no padrao "documento do word" do MS Word 6.0 for 
Windows, ou superior, acompanhado de tres cópias impressas de boa 
qualidade. Duas das cópias nao deverao conter o(s) nome(s) do(s) autor( es). 
A organizai;;ao nao se responsabilizará por danos, eventualmente, ocorridos 
durante o transporte do disquete, ou por eventuais defeitos, de qualquer 
natureza, que impei;;am a abertura dos arquivos. 

- 5 -



As sess6es de Poster acontecerao nos días 13 e 14, e 15 e 16 em 
horário a definir. 

Nessa categoria serao aceitos, além de trabalhos concluídos e em 
andamento, projetos de pesquisa e intern;:oes de estudo, observados os 
mesmos critérios descritos no ítem 1 dos GTTs. 

Normas para apresenta-;ao dos trabalhos inscritos nas Sessoes de Poster 

1. Espa90 máximo para apresenta9ao do póster (cartaz): 100 cm(largura) x 
lüücm (altura). 

2. Evitar usar papel muito pesado, pois pode dificultar a fixa9ao . 

3. Preferencialmente, nao usar escrita manual. 

4. O póster deve contero título do trabalho, o nome do(s) autor(es), a(s) 
institui96es a(s) quais pertence(m), o resumo, o órgao de fomento (se 
houver) e o corpo do trabalho (introdu9ao, metodologia, resultados (se 
houver) e conclusao. 

5. Preferencialmente, nao usar textos longos, pois isto dificulta a leitura neste 
tipo de apresenta9ao. 

6. É aconselhável utilizar fotos, gráficos, tabelas e outros. 

8. Pelo menos um dos autores deverá permanecer junto ao trabalho durante 
toda a dura9ao da sessao para, eventualmente, discutí-lo. 

9. No final da sessao, o (a) coordenador (a) entregará o certificado de 
apresenta9ao do trabalho. 

1 O. Os trabalhos permanecerao expostos durante dois di as, devendo ser 
retirados pelos seus autores até as 20:00 h do día 14, para os trabalhos 
apresentados nos días 13 e 14, e 20:00 do día 16, para os trabalhos 
apresentados nos días 15 e 16. 

11. Resumos de todos os trabalhos apresentados desta forma serao 
publicados nos anais, desde que sejam encaminhados dentro dos prazos 
e da seguinte forma: a) Formato da página: Papel A4 (297X21 O cm), margem 
superior, inferior e direita 2,5 cm, margem esquerda 3,0 cm. b) Fonte: Times 
New Roman - Tamanho 10, espa90 simples. O título do trabalho deve ser 
escrito em caixa alta, centralizado. Dois espa9os abaixo do título deve viro 
nome dos autores seguidos da titula9ao e institui9ao alinhados a direita. O 
resumo, deve ser inserido dois espa9os abaixo dos nomes dos autores, 
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contendo no máximo 300 palavras (use o menu Arquivo!Propriedades/ 
Estatísticas do Word) como texto em itálico. No final, colocar o enderes.;o 
completo do primeiro autor. Qualquer trabalho só será aceito para análise, 
se for enviado em disquete 3 Yz'', gravado no padrao "documento do 
word" do MS Word 6.0 for Windows, ou superior, acompanhado de tres 
cópias impressas de boa qualidade. Duas das cópias nao deverao conter 
o(s) nome(s) do(s) autor( es). A organizai;.:ao nao se responsabilizará por 
danos, eventualmente, acorridos durante o transporte do disquete, ou por 
eventuais defeitos, de qualquer natureza, que impes.;am a abertura dos 
arquivos. 

Seminários introdutórios 

As secretarias estaduais deverao encaminhar a Coordenas.;ao Geral 
do XI CONBRACE as propostas de Seminários Introdutórios até odia 30 de 
outubro de 1998 contendo: Título, Ministrante e seu currículo resumido, 
Ementa e Justificativa. Enderei;.:o: Coordenai;.:ao Geral do XI CONBRACE, 
Colégio Brasileiro de Ciencias do Esporte, Centro de Desportos, Universidade 
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, CEP 88.040 - 900, ou por E-Mail: 
conbrace@cds.ufsc.br. 

ReuniOes Institucionais 

A organizai;.:ao do XI CONBRACE assegurará em sua estrutura espas.;o 
físico e horários para realizai;.:ao de reunioes institucionais nos dias 13 e 14 de 
setembro de 1999, desde que as demandas sejam previamente encaminhadas 
a organizm;ao do evento. 

PRÉ-CONBRACES 

Urna vez que já está definida a temática central do XI CONBRACE, 
a Direi;.:ao Nacional está sugerindo as Secretarias Estaduais que promovam 
eventos versando sobre a temática central do evento. Sugerimos também 
que os sócios procurem as suas secretarias para participarem das discussoes 
e informai;.:oes sobre o encaminhamento de trabalhos ao Congresso. 

Participe, ajude a sugerir atividades e a organizar 
no seu Estado! 
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REVISTA BRAsILEIRA DE CIENCIAS no EsPORTE - RBcE 

Saiu ejáestá circulando o número 1 do volume 19. Se voce por acaso 
nao recebeu, verifique: 1) Se realmente pagou a anuidadede 1998, 2) Se nao 
mudou de endere\:º· Se nao houver problemas com estes dois quesitos, 
procure a sua Secretaria Estadual ou escreva diretamente para a Diretoria 
Nacional /CBCE - Endere\:o: Centro de Desportos/UFSC - Campus 
Universitário - Trindade - Fpolis SC - CEP 88.040-900 ou através do seguinte 
E-Mail: cbce@cds.ufsc.br. Ainda tem ocorrido problemas que estamos 
tentando sanar. 

Número especial 

Para comemorar os 20 anos do CBCE, neste ano haverá um número 
especial da RBCE, que conterá depoimentos de ex-presidentes e análises 
efetuadas por pessoas convidadas. 

Números temáticos 

No ano de 1999, ha verá dois números da RBCE com tema central. Os 
temas serao sugeridos através da Secretarias Estaduais. O prazo para isto é 
31/10/98. 

De sugestiies ! 

CBCE NA SBPC 

Durante 50ª Reuniao Anual da SBPC, ocorrida em Natal/RN nos días 
12 a 17 de julho passados o CBCE desenvolveu as atividades abaixo, com 
excelente receptividade. 

Minicurso - Cultura Corporal e Educa\:ªº Física: O fazer pedagógico 
na escola, ministrado pelo Prof. Sávio Assis de Oliveira da UFPE. 

Simpósio - Educa~ao e Educavao Física: U ma perspectiva de pesquisa, 
coordenado pelo Prof. Tarcísio Mauro Vago da UFMG, que teve como 
debatedores os Professores Valter Bracht da UFES e Silvana Goellner da 
UFRGS. 
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Simpósio - Quest5es do Esparte na Atualidade: Cultura, racismo e 
cidadania, coordenado pelo Prof. Jocimar Daólio da UNICAMP, tendo como 
debatedores os Professores Alessandro de Oliveira Santos da USP e Kátia 
Rubio da USP. 

Além disso, aconteceram vários encontros das Secretarias Estaduais 
do CBCE nos días 14, 15e16, coordenadas pela Diretoriado CBCE, aonde, 
entre outras decisoes, foi discutida e estruturada toda a programai¡:ao científica 
do XI CONBRACE. 

A recepi;ao e a organizai;ao dos (as) colegas da Secretada Estadual 
do Rio Grande do Norte deixou a todos agradecidos. 

NOTÍCIAS DAS SECRETARIAS 

S.í\o PAULO 

A Secretaria Paulista do CBCE realizou no último dia 25 de junho a II 
Jornada Paulista de Educai¡:ao Física, debatendo o tema "A Nova LDB e as 
Implica96es Para a Educai¡:ao Física". O evento foi realizado na Faculdade de 
Educa9ao Física da UNICAMP e contou com a presen9a de 7 5 pessoas. Para 
garantir o aprofundamento dos debates foram convidados a Profa. Dra. 
Carmen Lúcia Soares (Faculdade de Educa9ao da UNICAMP) e o Prof. Tarcísio 
Mauro Vago (Universidade Federal de Minas Gerais). A Profa. Carmen fez 
um histórico da LDB, enfatizando a participa9ao do CBCE nesse processo 
que culminou coma atual lei. O Prof. Tarcísio fez urna análise das implica95es 
da LDB para a Educa9ao Física, bem como do Parecer N.º 04/98, da Camara de 
Educa9ao Básica do Conselho Nacional de Educa9ao que define Diretrizes 
Curriculares Para o Ensino Fundamental. 

O evento foi gratuito para os associados do CBCE. V ários presentes 
tornaram-se sócios ou renovaram suas anuidades. 

A Secretaria Paulista do CBCE também realizou, neste primeiro 
semestre, a I Jornada Paulista de Educai;ao Física, no dia 7 de maio, na 
UNICAMP, debatendo os PCNs comos autores da proposta, Marcelo Barros 
da Silva e Caio Martins Costa. No dia 23 de maio, realizou a I Jornada Paulista 
de Psicologia do Esporte, na PUC/SP, com urna mesa-redonda e um sessao 
de relatos de experiencia. 
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Para o próximo semestre jáestao programados um evento em Sorocaba, 
em setembro, e a previsao de realizar;ao mensal de jornadas de Educar;ao 
Física. 

GolÁS 

A Secretaria de Goiás informa que tem nova Diretoria. Anote aí. 

Secretário - Fernando Mascarenhas, Secretário Adjunto - Paulo Ventura, 
Tesoureira - Andreia Cristina, Coordenadora Administrativa - Anegleyce 
Teodoro Rodrigues, Coordenador Científico - Alcir Horácio da Silva e 
Coordenadores de Divulgas;ao - Laerson Pires Gonzaga e Joao Batista T. de 
Sena. 

O novo enderes;o da Secretaria é: Faculdade de Educas;ao Física -
UFG, Secretaria Estadual do CBCE, Campus II - Samambaia, Goiánia, Goiás, 
CEP74.000-00. 

SERGIPE 

A Secretaria Estadual de Sergipe, que, por vários motivos esteve 
desarticulada nos últimos anos tem nova Diretoria: Secretária - Roselaine 
Kuhn (kuhn@sergipe.ufs.br), Secretários Adjuntos - Randeantony 
Nascimento (rande@sergipe.ufs.br) e Solange Lacks (lacks@infonet.com.br), 
Tesoureiro - Sérgio Dorenski Dantas Ribeiro, Representante Discente -
Wellington de J esus Bonfim, Representante das Escolas Particulares - Denise 
Andrade Me lo e Representante das Escolas Públicas- Hamilcar Silveira Dantas 
Júnior. 

Enderer;o para correspondencia coma Secretaria de Sergipe é: Colégio 
Brasileiro de Ciencias do Esparte, Secret. Est. de Sergipe, Departamento de 
Educas;ao Física, UFS, Cidade Universitária, AV. Mal. Rondon, sin, Bairro Jd. 
RosaElze, SaoCristóvao SE, CEP49.100-000, CaixaPostal 1435, Tel. (049) 241 
2848 R 378, E-Mail seccbce@sergipe.ufs.br. 

Como atividade a Secretaria promoveu o Curso "Jogos Coletivos -
Metodología do ensino do jogo no futebol, voleibol, handebol e basquetebol, 
ministrado pelo Prof. Roberto Rodrigues Paes, da UNICAMP. 
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PERNAMBUCO 

Pernambuco também tem nova Direc;ao: Secretários - Lívia Tenório 
Brasileiro e Sérgio Luiz Cahú Rodrigues, Secretários Adjuntos - Jamerson 
Antonio de Almeida da Silva e Marcelo Pereira de Almeida Ferreira, Tesoureiro 
- Eduardo Jorge Souza da Silva. 

Novo enderec;o: Secretaria Estadual de Pernambuco - CBCE, ESEF
UFPE, Rua Arnóbio Marques, 31 O - Santo Amaro, Recife, PE, CEP 50.100-
130, Pone (081) 423 6433, Fax (081) 423 6310, E-Mail curso3@upe.br. 

Recebemos também um belo Folder da Secretaria de Pernambuco 
aonde constam, entre outros, os objetivos do CBCE, as metas, como se 
associar, os direitos dos sócios, os enderec;os e composi96es das Dire96es 
Estadual e Nacional. Digno de ser imitado. 

Mande notícias da sua Secretaria! 

FOME DE SABER 

Durante a greve das Instituic;oes Federais de Ensino Superior um 
grupo de professores, na tentativa de superar mais rapidamente as barreiras 
e apressar as negociac;oes deflagrou urna greve de fome. Entre eles haviam 
vários associados do CBCE. A diretoria, reconhecendo o valor e o 
desprendimento de tal atitude enviou a seguinte manifestac;ao de apoio. 

MANIFESTA<;Ao DE SoLIDARIEDADE COM os DOCENTES DAS 

IFES EM GREVE DE FOME 

Frezados Colegas, 

A Diretoria do Colégio Brasileiro de Ciencias do Esporte - CBCE, 
reunida em 22/06/98, por unanimidade, decidiu manifestar irrestrito apoio e 
solidariedade comos Docentes das lnstituic;oes Federais de Ensino Superior 
em greve de fome desde odia 15/06/98. 

Esta Diretoria se sen te particularmente responsável em se manifestar, 
urna vez que, entre os grevistas de fome existem vários associados desta 
entidade, entre os quais, dirigentes e ex-dirigentes, aos quais queremos 
expressar especial carinho. 
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Entendemos que essa atitude, como voces mesmos denominaram, 
"extremada", constitui-se em urna forte pressao para que, efetivamente, se 
estabele9a algum diálogo com os representantes do governo do professor 
Fernando Henrique Cardoso, ao invés das a96es diversivas na núdia, visando 
confundir a comunidade universitária e a populai;;ao em geral. 

Nunca é demais lembrar que es se diálogo nunca existiu. 

Esse Governo vem impondo a Universidade Pública Federal, desde a 

sua posse em 1 Q de janeiro de 1995, a deteriorai;;ao das condii;;oes de trabalho 
de seus quadros docente e técnico-administrativo, bem ao gosto das políticas 
sugeridas pelo Banco Mundial. Aliás, agradar bancos, é algo que o Govemo 

FHC sabe fazer com maestría, e vice versa, como se pode facilmente constatar 
através da análise das contribuii;;oes para a campanha eleitoral presidencial 
de 1994. 

Assim, di ante de tanta intransigencia, entendemos a atitude firme por 
voces tomada e nos juntamos na exigencia da retirada do pro jeto de lei que 

instituí a gratificai;;ao de estímulo a docencia no magistério superior ou a 
apresentai;;ao de um projeto substitutivo negociado com o movimento 
docente das IFES. 

SOBRE A LDB E os PCNs 

Na reuniao comas Secretarias Estaduais em Natal, ficou evidenciada 
a grande necessidade subsídios para acompanhar e intervir na implantai;;ao 
da LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educai;;ao Nacional e dos PCNs -
Pariimetros Curriculares Nacionais. Neste sentido, a Direi;;ao Nacional 
pretende editar um "Caderno de Subsídios" para fomentar o debate. 

Para que esta inteni;;ao se torne realidade, as Secretarias Estaduais 
deverao encaminhar até 31 de agosto, a Direi;;ao Nacional , relatos de como 
vem ocorrendo o processo nos seus Estados e Municípios. 

Participe. 

1( fl;J6Yf j{ ~ t fu ~i<)U, 1~ 

31~ss5 8 

Florianópolis, agosto de 1998. 

~')_qo~co 

~ '-l~ s ~~()(' 
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