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EDITORIAL
Nao 60i 6~eil nem e4~~ 4endo 6aeil,

ma4 ei~ que aZ e4~ã, in4zalada a See~e~a~ia E4-
tadudl do CBCE em Pe~nambueo e na 4eu ~a4t~a
n0440 Boletim rn6o~mativo.

Ne44a n044a eul~u~a de ~e~l~t~neia,
de, "~obfl.e-viv~neia", onde nem tempo nem dinhei-
~o há, alimenta~ um movimen~o cul~~~al em
qualque~ eampo do eonheeimen~o ~ um de4a6io.
P~ovoea~, in~efl.eambiafl.,~eunl~ a~ pe~~oa4 que
p~odu-ze.mo co níie.c.Lmerd:o em ~otl.YW dei movame rrt o

humano, se.i a a,t~avé:4 do es tudo e pe~quL~a,
s e.]a a~~avé:4 da p~~~,[ea p~o6i4~ional "Ln loeo",
é: um de4a6lo n0440.

Nao pen4e Que nao e4tamo~ n04 di~igindo
a v o ce :

E4~e é: um mDvimen~o ne.cessas.cameru:e. eoletlvo.
N~o temo6 ~e6po~~a6 p~on~a6. P~eei6am06 bU6eã-la6,
eon6t~uifl.nbva6 Inquie~aç5e4 e nova~ fl.e4p04ta6.
Con6tfl.ul~e' ~eeon6t~ul~ peJtma.nel'l.:te,.men~eIA- éduca-
ção 'f1ai ca e o ~spô,rté~~:~;l(~'·-:~.~~i;·;,"' .)':'

Não e.6tamo6 al:heio6 ã6 dlf,leuldade6. No
paZ.ó da de4ofl.ganização e de4eneOn~fl.oa de6In6o~-
maçao e uma a~ma de dominaçao.

P~e~endemo.6, [urd.o» mlnlmiza~ es t:« ba~~e_l~a.
Soeializalt a in60ltmaç~o e o eonhee~mento,
ao ~t:Zveldo s aeonteeimento.6, do.s dee,[45e.6, da
pltodução do .6abelt.

in.6tltumentoeom m~o dupla, onde pà44amo4 fl.egI4~ltalt
eltltiea.6,idé:ia.6,den~neia4, depoimentd4,
e:n6im, toda eontlLibuição ao e~ef.Jç-!:J)'Iento
do no4 .6 o MovImens:a ··:;~\kü.t~,i:,:-~;..j~,~;~~,;?

Contamo6 com você.:

NESTE NÚMERO
, • VI CONGRESSO. BRASlI

LEIRO DO' CBCE -
-temá~ica central. ...-1mportancia do
Congresso

-organização de
grupos, para via -
gem e estadia.
pg 02

.• Comoatualizar sua.
anuidade. pgs. 01 e
05

'v.

.Programação da Se-
'cretaria Estadual
. do CBCE/.p:s. pg 03

Rua Alm. Nelson D. Fernan4es ~7n Boa Vi~gem 51030 Recife PE :
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INFORMES lltnRiS _
- --- --,--,---------

C01;:ISSÃü PHOVISÓRIP DA SEC/CBCE/PE'

1\0 dia 26/'04 próximo pas aado , tomou posse,err. A..sserr,bléía ge r-eI, re21i
zaó e. no aud í t.or í.o da. Bibliote ca PÚbli ce Ee t adua.L, a corrri s aao prov í, :

~' ~ r d"" c:: 1""- o+:'r~ r, ~'-·tr.NU0"'1 ·..•0 r~PCE P b A . - f.;:.orl8 cJ. ve ,~r~.;ú l.<' ""::; ·c.,.. ',"_'" vlj em ernam uco. C01I'~['sao ar-
maôa pelos -z-of'e saoz-e s s Rose ane Al.me í.da , Claudio l!Ior~teiro e Marcelo
Barreto coordenará, os tra.balhos da Secretá.ria até a realização do
v~CONGRESSO BRASILEIRO em Brasilia-DF e deverá encaminhar o preces
fiO de eleição da comissão definitiva~ , -

-, .
Para fornecer info:ml1I::l.':1"'-•...•.•ç, •••'"'...,oa. .•.~ja sobre os trabalhos da Secre-t'a'

ria e receber fichas de inscrição, concaace com a colaboragão do
nrof. José Mari&10 nas tergas e quintas-feiras, das 8:00 às 11:00' h
~o De:pto de Educação,Física-B. Viag~m. Aproveitamos o mome~to para

--agradecer a €s'rrt'D eza do prof~ 1túbe.rt.iL.Burkard± que~ __---.-a---'
coláborar cedendo um espaçv de uma 'sala no DED~ para que assim poss,!
'~ '.:... -.:>1.hor nos instaJ.ar.

A.f.Uj>,I.JIZAÇÃO E AMP.L;rAçÂO DO QUAD.E9 __DE ,ê.9Cl.Q§.

É meté: da SEC/CBCE/PE a atucli7aç8o e ampliação do quadro de sócios
::'0 Estado. Pano, isto estamos encaminhando em anexo , ficha de inscrj.-
ção com a~ orif!ntacr;~~ Ll3,7:;:~Wiás-~'7Alflrtamos ~obre a importância da
atualiz~ç:::~ d.~e od;:i:ã:' o670018~:J~parag8.ratltir o direito a voto no '
processo suceasórioda. nova diretoria. do c:eCE ~. ocasião, do VI CON-
GRESSO ;BRASIl.EIRO em Brasilia-DF..' , ','

~STRADQ EM EP'U9AQ~.9.FíSICA N}. UFPE

O Departam€nto dn EduCD.ção Fisica,da UFPE. através de convênio fin-
':r,ado com a UNICAMP,dí.seute a inst:;üaçao de umMestrado emEducação <:»
~isicano Estado de Pernambuco. Participam dos estudos, a Dra. Eli
Frogner e os Prof"s,.! Edinilton Vasconcelos (UFPE),Mioheli Escobar'
(UFPE). profs. Tojal e Geb8~~a (P!'·I(;A~"P).•

---- ------ --- -- ---
;,itão ocorrendo na TJni~€..!~-.í..dadeFederal de PE, encontros com profes-

Gores e alunos da graduação e pós-graduaçã~, af'i.m de realizar estudos
de pesquf.sa para fOZ"'',Ip.üaçãodo novo curr:Í6Ulo do. c~rsode Educação :p.i
e í ca , Estào cooz-denandc os estudos a profi Michell' Escobar,(UFPE) e
;,_ 'Ora.., Elj FrOgl'ler (p~,ofessçrra visitante-Alemanha).
üdormaçoes na \.n~'?E eu facrctaria Estadua.l CBCE/PE.
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NACIONAIS

VI CONGRESS.oBRASIL~IRat DEClbcIAS DO ESPORTE- 06 a 09!09.Erasl1ia
D:!'. TE.A: "Esporte';;e·~~;'D:a~érica Latina'·. .Informações •
SEC/ CBCE/Plil." , .

~C~ngresso Brasileiro de Medicina. Esportiva - 23 a 26/05/89-S:ão Pau
10. Informaç,ões:·Av•• elo .oraes. 65 CEP 05508 - C:. Universitária:.

- 41Q Reunião Anual da SBPC - 09 a 15!-Q7 - Fortaleza-CE·. Informa -
ções: S'PBC-Av. Pedroso de .oraes, 1512 CEP 05420 são Paulo (011)
2110495 e 2120740

INTERNACIONAIS

-XII' Congresso Panamer-í.cano de Educação F1sica e 11 Encontro Sulam
ricano de Diretores de Institutos de Ed.ucação Física - 10 a 14/'07-
Gutema.la. Tema t1De~arrolrf)~~ano Y Deporte. Educaeión Pistes 7 R!,
creacion. Informaçoes: Palaeio de Los DEPortes~_Zona 04- Gutema-
1: .- -eA -tel-ex-5744 CDA G' - GU:;- -

~Vl'l Sirnpósio Internacional. de Educação :risica Ada.ptada - 21 a 26/
06 - B.erlirn. Institut Fur Sport Wissenschaft Rheibabenalle 14-0 -
1009 Berlim 33 Aleme.nha Federal - Der Congresa Organization

Augsburger Strasse 27 D 1000 Be1im 30.
-XII Congresso Interna©i@nB,l de Biomecânica- 23 a 30/06 - UCLADe-
partf;l.mentof Kinesiology, 2854 Slich,ter Hall-Los Angeles CA 90024
1568 USA.

, ,

"-'.". --- ",:,,:_,r "':ENEE'!f ':--3):/07 "a 0'4108 V·itória/E5: rnformaçõe~ DA/OFPE- .. -~ . .' . .

I·· _ •• ~::::=.":':-:: ',-- '-~-ivCongresso Brasil~iro de Educ~,ção F1sica - Jul/89. Florianópolis
so. I>-.!.-

<:» PROGRAMAÇÃO, DA SECRETARIAESTADUALLPE'•. Período de abr~l a setembro/89

~~,~;'j'-:~;:>t f(~8,~~~9:#F~:~ AT·i!ALI~V~ÇÃO DOr..QUADio D~' 56,010,S:'1)0 ESTAD'J. '

.. ,' . ~ . EDI,~10~ - DE)BOLETINS' PERiO-DICOS:. ' ..: '.....

J:~~.",,'. .,' ,_'. i~~~~i'iv6-~PRbf.>ugÃP OIEMíPIOA .ATRAd:s DE: Bncorrt rosEst'adua,is'-
.j ,'.. '. , CUrsO.3

àeminári •.•.~ outro s ,
~

~If(.-" ..•••~~ .•..~· ..•'f"./ .(

1"., ~ w; ~i) .

..., .. DrVÜL~AçAÔ pÁ SE~TARIA NO iS~ADQ. "o.'2i: ~.:..:~:'...J..f~ }; J:;.~- :~·IwJ.:~~ . t•. - ,..:J.. t, ..1_ . '

_ ,)~) ·lc'.~~~··jESTRUTt:JR.AÇi'O:'<E"NORMATIZAÇÃ(J'DA"SECRETARIA. _ '. :

~. ":~:"'~:~~',~\~*i~~~Q~º)!;.9~,GÂt1h~ACÃO~A: DELEGAÇÃO-AO' 'e(>NqRE~so E-ÓtrrROS }NENTOS
.. ~8(t. ;:.;..,.J~' '1-CI*W~I.t~.~~.,-, .~" t. . ' , " ,'~ •

."": .} ,
.•.. !:-í.

{~. . - ."

"I ;:';f', - .- ....
..,.. ," .

~·.'··:rB.! 'i-··

-. , '!'RX·TO~ H;N1T!TIAJ..J;.'n~ POR V'OC~ SO' ('<vIO.'NO PROXIMO BOL~TIN DIVULGAR -- v ~ V Vw -

É SÓ vocÊ ESCREV3R PARA ú NOSSO ENDEREÇO.



VI :(Jl~GRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE

Abordando a temátic~ central :
"EBoorte e mudanças na América-
Latina", se realizará no perio-
d::-,d.e 06 a OJ de se tembro em
Br92~liaíDF.
O,congresso reúne profi~aionaE
I ,detodo o Brasil e seu carater '

interdi.sciplinar em -torno da
temática central assume gr-ande
importância no momento atual
d.'3 grandes polêmicas na área
da Ci;ncia do Esporte~

• • 41"

O ""ongres2o comportara tambem
a Assembléia Geral ordinária uo
(.-:.:BCEpara eleiç~o da diretoria,"
para o próx:fmó biênto. Dai '.8,"

importância de organizarmos no~

sa participação em Braailia
porta.:;to, temos que nas -estrut!-!-
rar nao apenas em t~rmos de
transporte e estadia mas também
a nivel de apresentação de tra-
balhos e experiências no decor-
rer do Congresso *
Desde já estamos a disposição

dos interessados em formar co
missões para os devidos enca .
mí.nhameneoe , Maiores informa - I
ÇÕ~1Sf procurar o prof. José Ma- j

, -'riano, r-e aponaave L pelas aç oes :
inioi.ais no Dep+c , de Educação I

P,!aica(DED) nas terças e quin - I
, I

tas-feiras no horario das 8-:00 i.. .
as 11 :00 nr , - PARTICIPE. '

l- <
J.

~-'--""""'''--------~------.----- .~. ._.- - -.-.-

f'UCNTOS(:Y[I , _

LOGAIS--A pr-o gr-amacao da Secre nar-í.a Estaoual/cnUEjPE,. preve 'a realização dos
se-gu i.n't ee eventos':

-Ciclo de de oete s sobre Projetos Oomunf.tar-Lo s que envolvem Lazer o
·::'O'IÜ~el'ltühl~a.no e os esportes no Estado.
-Ericorrt r-o Estadual de CBGE, 'preparE-tório para o Congresso Brasileiro
em Br'8s~1:'H-DF.•

-Ciclo de debates sobre proposta.s Al tern8t iva. de Educação Física Es-
cola.r.

REGIONAIS

-.11 CONGRESSOGt\UCHO DE EDUOJJ,Ã~l',piBlGA E .·B'~~~0''Do~c:B9
16 a 18/06 - Ba.g~-RS. Informações (0:512) 215822 ramal APEF-R3

-Bncontro E8ta.êh.J~ü de CBCE/IÚ _. SEC/CBGE/R,T - 02 e 03/06/89

-Gongresso Estadué.l do CBCE!CE - SECjCBCEjCE - 24-8. 28/05/89,. .Infol:
mações (Ot55) 2254739.
~~V!1SiIDllósiode Educação Física do Amaz'onas - ?9/05. a 03/06. Info!:,
mações- CP 202 - Jardim Lapim - mBnauS",;.ut-.

-Jornada da. atuHlização em Edu.cação Ffsica. e Desportos- Jul/89.In
forma.ções com AFEF-AM- CP 202 - Jardim Lapim - hnaus-AX
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PUBlICACÕES_,

!~h'rIGOS E RESENHAS.

O comf.t e Eó.itoriel d ':1 pU iodico EM ABER.TOdo INKi-'( INSTITu'ro NACIONAL
DE EST:JDOS E PES~2UISAS EDUCACIONAIS), re eebe:.:'(I1'llv}!'3.çõeS em forma, d~
qrtig()s e resenhas acerca de questões atuais da edlwilção br-as.í Le.ír-a
para publicação.
~s interessados devem procurar a SEC/(!BCE/PE para maiores Lnf'orma

çoes.

!>~NçAME]r't'os RECENTES

SILVA. J. Batista Fréire ~ EDUCAÇÃO DE GORPO ::N1Ig1lf;)~ Scípiont=:

GASTELlUANI. Id.no , EDUCAÇÃO FÍSICA NO BRASIL: A HIS'llÓRIA QUE NÃO
i~ONTA.Pap1rua.

DA cosrs , Lamart:inePereira. E:JUCAÇÃO FtSI;;A li: ESPOHT.ES NÃO,-"FORMAIS .•
Ao Li ~,,-r\,)récni co , RIJ

CLARO. Edson. MÉTODO DANÇA - EDUCAÇÃO FisI:JA.(Contatos 011-8152906)

ARTIGOS

ESTE -:ESPAÇO É PARA você. ENVIE SUAS cai~r~(,"iGASIDÉIAS, DENÚN--
ºIAS, DRPOIfI'1EN'I'OS, RELATOS DE :3UAS EXPERIÊNCIAS. '••.• Contribua •••• Parti. -
o í pe ,

._-~--,--,-----------------,-----
R E C A D O
_"' •••••·_111 ( _"-.-.._

~ t id o d E" t d .• env í.e sua. c'-'l,ntAos coLegae ao c í.o s de ou .,rES C:1 aue s "O nosso ~ 'to) o s "v . v~ .

boraçãc para o endcr-e ço de nossa sec:cetaria, ,sera ~ prazer. ~)~d:r d)··
vul~ar os acont e cimentos que envolvem nossa ares. ,ou na sua ci uaue ,

c»

Caso você con;leça 8lguma..recebendo correspondenc!a,
tem por UIIi3 de suas f'unç oe s
dinemi7 ar noasee trabalhos.

colega que p,:;,gou sua anu'i dade e não está
esc!lareça-o sobre nossa Secretaria que ~
estreitar as relar;ões entre os sócios e



1--

-~~; . ~ .} € : 1.7.:1 tem pr'e c~nç :Je S l..i.C se I' uma pu bJ : ca, al) rr~_!sr.:l GI.:; b r-e Sp:l{",;~>~";(~·).'i

li 1~1 d~ Secret~ri~ 2st21ual ae Fer~~mbucc/C3C~

Comi~s~c Provis6ria: áose~ne Almeida
Clau ..dio Monteiro
Marcelo B::trreto

Equipe de apoí.o e Rornus.Ldo /\:t:",~ di;.:

,
I,
I

Ro,:ana I3.-:~'i~~.;;.~:C;;J
~

...;.:J::;e Wa.rl··m,:,

~os p~ClS.: ~ic~ell. EB~übar
Ro1:1~-'<rt/) F~A.(;1~~;1~~ld-~:

•.•·t .••. ,,-,~_ .-_. ""'-r'·";"O. S",-.. :·..··..·-·;:"':'v' .;._~-.; •·i, l ~~,<::...'.1 ..·~.J.J·I_'i;:..-.··1 .. /r~~;:c!-.•.•_\._:r~~ ,:-.:,~t;. :'.- ._,"! r:...•'~·~ 't •..5. '1':: .• ~.... _ •• -- _ _ol....~ \ ..••- ~y - --

Ru" Aím, r:;:;ls':JL D. f\;::;·.·:. ~-:.
Rt'cif8--Pi.:
C.FI' 51030

C" l....:,'.r. r) '.
I.

._-----------_._--
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·-Mc'.'rnh.rosef'e tí vou e pe ac u.lsado r-e a NC~~$10,00 (Dnz cruzados rW":H': 1
-·ft.""mbros estud,snt>i:s NG;?';if, 6,50 {Seis cr-uz ados novos e c í.nque nta .•
"'''Y1tQV,'''i''i.)•...v ...#r;J. !'"'I......... ~

--0;; rormulá:rio~"3 devem ser remet idos a
SSf'!'<l'\l te enãer-e c o: Rua Alm. Nelson D.
CEP~1.030 Recife-PE

S~~~et~~~~ ~~tadu~'/I)~Y"- •.•._ ~ • .j.'-'" l:l;-j' <:l.•....• '" d(.

Ft;rnandes s/n Boa Viagem •

-o pagume!;to deverá ser Dtrevés d~ ch> ]~A 11;~!t"'" ~_ ao colégio ?t'H

sil~iro de Ci;ncias do Esporte~
-Informamos aos s5cios em atraso que pOderio atualizar suas anui-
:1;::1::1'-:"6 J'ealizaud.,:::. SE!U I:,ag<:w'(,::nl..,) j'3 3'3.

C'---':--
COLÉGIO BRASIl.EIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE

fOml1jLÁmo DE INSCRiÇÃO

PRt. ':hlr:HER /l. M;\QUINA Ou EM LETRA DE ç:ORM~

(·Hr.ü 'E "9 L' J'~ . '.' '.. L_LLL.-L.....
~;: - -- - - _. -- -.- .. . .- .- - - - -- ..... - -....

COLÉGIO BRASILEIRO D[ CIÊNCIAS no ESPORTE

ASSi~J.~.TURA

FORMULÁfllO DE INSCRiÇÃO

F8::r:NCHLF: A r,' i.QUINA ou EM LETH,4 ík. F~)Rfv1A

fõATA DE NASCIME,,'::) '-1
LL.....LI-..LI--".!---..:IL-Li _L...J

.---!-..-,----,---,---,--' I. 1 I ~L~~ I 1

,

"' 1_~L_L.Jj-"
UF PAis ,

I .L.J..-L_--'-l _.LL.i_-LLl.J~_ i I I L I ._~ I I I I I-Ll
te ÁREA DE FORMAÇÃO -' :L[NCIi~J~ P - FCS·GRADU,\çAo G - GRAOUAÇÁO

ADMINISTRAÇÃO U=::J ANTROPOLOG'''I [?..I_ .J AfHES CTr:] COMUNICAÇÃO O"J"'=:J DANÇA OrJ DIF!E!fO ITCJ MEDiCINA r IT..::J
EDUCAÇÃO FfslCA ~ PEDACUGIA i_.LLJ PSICOLOGL'" j'-,o[--J vUrRA ri1!] . ..__

ANUIDADE -I

CHEQUE N"I L--1._-'---'--'---"---' BANCO•...l--'---'_~ DATAL.a,I~I'---'-i_.L.LJ --------·---ÃSSi-NA-TU-RI\-·-------·




