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SECRETARIA ESTADUAL - CBCE - SÁO PAULO 
BOLETIM INFORMATIVO ANO 1 03 MAl/JUN 1994 

EDITORIAL 
A . exemplo do boletim Brasileiro de Ciencias do 

Esparte (BBCE) n° 2 JAN/ABR de 1994, este número 
de nosso Boletim Estadual procura tratar dos 
encaminhamentos que devemos dar, no sentido de 
elaborar urna Política de Ciencia e Tecnologia para a 

. Area de Educa9ao Física I Ciencias do Es porte. 
O VIII CONBRACE (Congresso Brasileiro de 

Ciencias do Esparte) - Belém - PA, SET/1993 -, contou 
com a realiza9ao de 4 oficinas, cada urna tratando de 
um determinado tema, que se relacionava com o tema 
central de urna 5ª Oficina intitulada : Por urna Política 
de Ciencia e Tecnología para a Area de EF/CE. Assim 
tivemos a Oficina 1, Pós-Gradua9ao em EF/CE; a 
Oficina 11, Estatuto Epistemológico da Ei:fCE; a 9ficina 
111, Editora9ao em EF/CE e a Oficina IV, EF/CE no 
Brasil hoje. 

Cada oficina teve um coordenador e um relator que 
debateram o tema de sua oficina com os demais 
participantes desta. Ao final do Congresso cada oficina 
apresentou um relatório das discussóes e reflexóes 
realizadas. Os relatórios das 4 oficinas foram 
sintetizados num documento da Oficina V (Política de 
Ciencia e Tecnología para a área de EF/CE no Brasil), 
que teve como coordenadora a professora Celi Nelza 
Taffael, e como relatora a professora Fernanda Paiva. 

Este documento síntese, bem como as orienta9óes 
no sentido de estabelecer um plano de trabalho que 
venha pontuar urna Política de Ciencia e Tecnología 
para a área de EF/CE, fara publicado no BBCE-02 -
JAN/ABR-1994. Entendendo a importancia dessa 
iniciativa nós da Secretaria Estadual CBCE-SP, 
organizamos 4 grupos de trabalho (GT) para promover 
junto aos sócios do CBCE-SP, bem como a todos os 
demais interessados, um amplo e profundo debate, 
afim de que consigamos dar urna contribuic;:ao a 
elaborac;;ao de urna Política de Ciencias e Tecnología 
para a área de EF/CE, em nosso país. 

COMO SE ASSOCIAR 

Preencha a ficha de inscric;ao em anexo e envíe 
para: SECRETARIA ESTADUAL CBCEISP 
End. Rua Be/a Vista 103 AIC Edson Sales Nasciento 
- Piracicaba - CEP 13418-200 SP 
Junte a ficha de inscric;ao o pagamento da anuidade, 
que pode ser feíto através de depósito bancário no 
Banco ITAÚ - Ag. 1262 - C.C.00230-4 em nome de 
CBCE. Ou envíe cheque nominal em nome de 
"Ricardo Ducatti Colpas /José A. Colleti - CBCE". 

ANUIDADE 

O CBCE é mantido basicamente pelo pagamento de 
anuidade (o pagamento nao é válido por um ano e sim 
para o ano em que foi efetuado). 
Valor da Anuidade é o seguinte: 
Estudante : 08 REAIS 
Efetivo 12 REAIS 
Pesquisador: 15 REAi S 
lnstituic;ao: 25 REAIS 

Estamos divulgando neste boletim os 
coordenadores de cada GT e o enderec;:o para contato 
com os mesmos. Informamos ainda que enviamos para 
todos os diretores das Faculdades de Educacao Física 
do Estado de Sao Paulo, offcio solicitando a divulgac;ao 
dos GTs e do documento síntese da Oficina V, bem 
como a promoc;ao de debates dentro destas instituic;óes 
a respeito do mesmo. Todos que se in teressarem em 
obter a íntegra do relatório de cada oficina é só solicíta
lo junto a SE-CBCE-SP. 

Queremos ressaltar que é fundamental a 
participac;:ao nos GTs, de todos aqueles que 
compreendem ser vital o comprom1sso e o 

-~ng~jªmento político . para _g_od,ermo..s.~ _enfren.ta.L .o_ ~ -~ 
conservadorísmo que impera em nossa área e que luta 
pela manuten9ao do atual quadro caótico na EF/CE no 
Brasil. Nós entendemos que urna Política de Ciencias e 
Tecnología para a área da EF/CE, tem que se dar na 
perspectiva de mudanc;a e nao de simples reformas ou 
de acomoda9ao, mas sim de transformac;ao da 
realidade injusta, desigual e absurda, em que a EF/CE 
estao inseridas. 

Assim , vivemos um momento crucial , em que nao 
ad ianta o "lavar as maos" e nem a reclamac;ao 
irracional desesperada, país estamos em um ano 
especial para nós brasileiros, face as eleic;óes gerais 
que se darao em 3 de outubro. Conclamamos todos a 
fazerem urna análise racional , rigo rosa, criteriosa e 
sensível da realidade em que se encentra o nosso país , 
afim de que todos percebam a necess idade premente 
de participac;ao na luta pelo resgate da cidadania e da 
ética em nossa Sociedade. Luta esta, que se dá em 
todos os segmentos sociais , como a EF/CE. 

Participe do fortalecimento do CBCE. Ajude a 
construir urna Política c;le Ciencia e Tecnología para a 
área de EF/CE, que contribua efetivamente (e que seja 
relevante) para a transformac;ao de nossa sociedade. 

DIREITOS DOS SÓCIOS 
Os sócios recebem a Revista Brasileira de Ciencias do 
Esparte, o Boletim Brasileiro de Ciencias do Esparte 
(de periodicidade quadrimestral) e o Boletim Informativo 
da Secretaria Estadual CBCE-SP (de periodicidade 
bimestral). 
Nos eventos promovidos tanto pelo CBCE a nível 
nacional como pela SE-CBCE-SP, os sócios receberao 
descantas na taxa de inscric;ao. 

SECRETARIA ESTADUAL CBCE - SP 

Francisco Eduardo Caparroz 
Ricardo Ducatti Colpas 
Edson Sales do Nascimento 
André Minuzzo de Barros 

ENDEREc;O: 

- Coordenador Geral 
- Coord. Financeiro 
- Coord. Administrativo 
- Coord . Editorial 

Rua Bela Vista 103 - Piracicaba - CE?"i 3"+ ¡ -200 - SP 
Fone: (0194) 21-3874 c/ Ricardo (Piracicaba) 

(0194) 34-3748 c/ José Luis (Piracicaba) 
(011) 265-7534 c/ Francisco (Sao Paulo) 



Por urna política de Ciencia e Tecnologia para a án • .l de 
Educac;ao Física I Ciencias do Esporte 

Grupos de Traba/ha 

Grupo de Trabalho 1 --+ Pós-Graduai;áo em EF/CE no Brasil Grupo de Trabalho 11 --+ Estatuto Epistemológico 

Coordenadora: 

Sub-Coords.: 

Contatos: 

Yara Maria de Carvalho 

André Minuzzo de Barros 
José Antonio Colleti 

André Minuzzo de Barros 
Av. Valtier 475 
03032-000 - Sáo Paulo - SP 

Tel: (011) 228 9791 

Grupo de Trabalho 111--+ Editorai;ao em EF/CE no Brasil 

Coordenador: 

Sub-Coords.: 

Contatos: 

Edson Sales Nascimento 

Edson Sales Nascimento 
Av. Bel a Vista 103 
13418-200 - Piracicaba - SP 

Tel: (0194) 33 0166 (recados) 

Coordenador: 

Sub-Coords.: 

Contatos: 

Joáo Paulo Medina 

José Luis dos Anjos 
Ricardo Duatti Colpas 

José Luis dos Anjos 
Rua Avelina Ferreira da Cunha 122 
13401-468 - Piracicaba - SP 
Tel: (0194) 34 3748 

Grupo de Trabalho IV --+ Educai;ao Física e Ciéncia do Esporte no 
Brasil hoje 

Coordenador: 

Sub-Coords.: 

Contatos: 

Lino Castellani Filho 

Francisco E. Caparroz 

Francisco E. Caparroz 
Rua Comendador Cezar Alfieri 146/61-F 
02840-130 - Sáo Paulo - SP 
Tel (011) 265 7534 

No próximo boletim estaremos d1vulgando o calendário e o plano de ai;ao dos Grupos de Trabalho. 

Entre em contato com os grupos de trabalho, participe, aparei;a nas reunioes, mande criticas e sugestoes. Ajude a constn1ir uma Política de 
Ciéncia e Tecno logia para a área de Educai;ao Física/ Ciéncias do Esporte. 

Livros e revistas 

Informamos que temas á disposii;ao para venda, alguns livros recém lani;ados, bem como outros títulos importantes em Educai;áo Física 
e também alguns números da Revista Brasileira de Ciéncias do Esparte. Parte do valor arrecadado com a venda destes livros e revistas , será 
destinada para o pagamento d despesas de nossas secretarias. 

Amplie seus conhecimentos e colabore com a SE-CBCE-SP, comprando os livros e revistas abaixo: 

TÍTULO AUTOR QUANT. VALOR 
DISPONÍVEL 

Quando a lei é regra Ricardo Lucena 06 R$ 7,oo 

Futebol, malandragem e identidacie - · Antonio Jorge'Sóares 03 R$ 12,oo 

Ensaios: Educai;áo Física e Esparte Vol.I Vários Autores 05 R$ 12,00 

Ensaios: Educai;ao Física e Esporte Vol.JI Vários Autores 04 R$ 12,oo 

Metodologia do Ensino de Educai;ao Física Coletivo Autores 01 R$ 7,oo 

Ciencia e Poder Simbólico Fernando Paiva 05 RS 12,oo 

RBCE vol.13 nº.2 Educai;ao Física-Ensino CBCE 01 RS 4,00 

RBCE vol.14 nº.1 Atividade Física e Saúde CBCE 05 RS 4,00 

RBCE vol.14 nº.2 Currículo CBCE 05 RS 4,00 

PS: Os prei;:os acima náo incluem as despesas de correio. Os pedidos podem ser feitos por telefone ou por carta. O pagamento deve ser 
feito através de cheque nominal a Ricardo Oucattj Colpas. O enderei;:o para encaminhar os pedidos é o seguinte: 
CBCE-SP · · ·• _,,., 
Rua Comendador Alfieri 146/61-F 
02840-130 - Sáo Paulo - SP 

Maiores informai;:oes pelo telefone (011) 265 7534 com Francisco. 



.. ·· .. 

SE-CBCE-SP debate Educagao Física 

A Secretaria Estadual do CBCE-SP, promoveu no dia 18 de Junho p.p. o debate "O papel 
político-pedagógico do professor de Educa9ao Física e sua relevancia para a Sociedade 
Brasileira". O debate ocorreu na sede do Sinpro - Sindicato dos Professores de Sao Paulo - e 
contou coma presen9a de cerca de 20 participantes . 

Os professores discutiram como se encontra o profissional de Educa9ao Física, bem como a 
área de atua9ao deste. Para a maioria dos presentes a situac;ao do profissional e da própria 
Educa9ao Física é preocupante na medida em que "nao existe urna política" para o ~etor. 
Outra coloca9ao feita foi que a Educac;ao Física nao pode ser descontextualizada da 
Sociedade, ou seja a Sociedade passa por urna profunda crise onde a ética e a cidadania 

. precisam ser resgatadas. Onde também as rela9oes económicas estabelecidas tendem a 
promover cada vez mais as injusti9as e as desigualdades sociais. Desta forma a -Educa9ao 
Física reflete essa realidade social complexa e contraditória. Cabe entao intervir na Educa9ao 
Física, na perspectiva de transformá-la , entendendo-a como parte integrante da Sociedade. 
Nao seria só pela Educa9ao Física que as mu.dan9as se dariam mas também nao se pode 
esquecer a Educa9ao F!sic2 e querer mudar a realidade antes para. intervir nela d::po:s. 

Discutiu-se ainda a necessidade dos profissionais em Educa9ao Física e Esparte participarem 
mais ativamen.te dos debates afim de poderem refletir e intervir mais efetivamente nas políticas 
públicas para a área de Educac;ao Física I Ciencias do Esparte . 

Para SE-CBCE-SP ficou bem claro a importancia de se realizar debates como este, na medida 
em que se pode perceber ser este um espa90 onde os profissionais de EF/CE podem se · 
expressar democraticamente, bem como trocar experiencias e ampliar sua visao a respeito da 
área e da realidade social em que nos inserimos. Este debate foi apenas o início de um ciclo 
de discussoes a respeito da área, e que pretendemos gradativamente implementar. 

Secretaria Estadual do CBCE-SP 
Promove Reflexao sobre 
Esparte em Piracicaba 

Foi realizado em Piracicaba, no último dia 16 de Junho, um debate sobre o Esparte e quais 
seus compromissos com a Sociedade. 

Na ocasiao foram debatidos diversos aspectos pertencentes a pratica esportiva . Discutiu-se 
qua! é a rela9ao do Esparte com a Sociedade; como o poder público poderia contribuir para o 
desenvolvimento da prática esportiva; e quais os interesses dos meios de comunicac;ao sobre 
o Esparte. 

Para falar sobre a rela9ao que o Esparte estabelece com a Sociedade foi convidado o 
professor ldico Pelegrinatti, docente na Unimep e Unicamp, onde o mesmo coloca a 
necessidade de se construir e concretizar coletivamente urna cultura esportiva onde as 
universidades, os orgaos públicos, os clubes, escalas de 1 o e 20 graus e a propria 1mprensa 
assumam serias responsabilidades específicas, dentro de urna ética e moral humanizadoras. 

Segundo Mario Luiz, jornalista esportivo da cidade de Piracicaba, a imprensa ve o esparte 
como um produto. Se o mesmo é de fácil aceitac;ao e consumo, incríveis sao as possibilidades 
de se obter um retorno publicitário e financeiro com a divulga9ao do mesmo. 

O atual assessor da Secretaria de Espartes de Piracicaba, o Senhor Rubens Braga, foi 
convidado para colocar sua opiniao sobre qual seria a contribui9ao do orgao público para a 
aplicabilidade do Esparte. Segundo ele, "urna política pública que garanta a participac;ao de 
todos na vida esportiva da cidade é prioritário dentro da administra9ao de um município". 

Para o CBCE-SP (Núcleo de Piracicaba) este evento foi o marco inicial para que um grande 
fórum, sobre o tema, seja realizado em Piracicaba envolvendo toda a comunidade esportista. 



CBCE-SP NA SBPC 

A Secretária Estadual do CBCE-SP esteve presente na 46ª Reuniao Anual da Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciencia, realizada em Vitória-ES de 17 a 22 de julho p.p. Durante este evento o CBCE realizou o seu 
Encentro Nacional de Secretarias Estaduais. O Encentro contou com a presenc;a de várias secretarias e também 
de muitos sócios. 

A SE-CBCE-SP, participou de todas as reunioes debatendo, questionando, ouvindo e refletindo. Com certeza 
aprendemos muito com a experiencia e as dificuldades apresentadas por todas as Secretarias Estaduais no que 
diz respeito as ac;oes destas e da Direc;ao Nacional. 

Para nós da SE-CBCE-SP, o encentro foi bastante positivo, pois nao deixou de ser um espac;o importante para a 
exposic;ao de idéias e para que as concepc;oes políticas acerca do CBCE fossem explicitadas. Entretanto um 
ponto que ao nosso ver é extremamente importante para o fortalecimento e a consolidac;ao do CBCE, nao foi 
colocado em pauta. Este ponto, é a discussao de urna política que venha a delinear as ac;oes das SEs e da DN
CBCE. Ou seja, achamos que o Encentro Nacional das Secretarias Estaduais do CBCE, deve promover urna 
rigorosa e ampla avaliac;ao acerca da Entidade, bem como estabelecer um plano de trabalho que venha a definir o 
papel e a atuac;ao (administrativa, académica, cientifica e política) das SEs. do CBCE. 

As discussóes durante o Encentro Nacional das SEs., basicamente se concentraram em torno da defini9áo do 
tema e da dinamica do IX Congresso Brasileiro de Ciencias do Esporte (CONBRACE), que se realizará em 
setembro de 1995, na Universidade Federal do Espirito Santo (UFES) Vitória-ES. 

O tema do IX CONBRACE será "lnterdisciplinaridade, Ciencia e Pedagogia". A dinamica do Congresso, terá 
conferencias, mesas-redondas, cursos, encentras institucionais, comunicac;óes coordenadas e temas-livres. 
Solicitamos a todos, que desde já, preparem-se para participar do Congresso, principalmente aqueles que tem 
algum trabalho de pesquisa em andamento ou já concluído e que desejam apresentá-lo a comunidade da EF/CE. 

O IX CONBRACE ainda está longe, mas é bom se preparar desde já. Dlvulge este evento e nao deixe de 
participar. 

NÚCLEOS DA SE-CBCE-SP 

Urna das formas mais viáveis e importantes para fazer a SE-CBCE-SP crescer e se estruturar enquanto 
instituic;ao fundamental para o debate e para a formac;ao/informac;ao dos profissionais de EF e Esparte, é a 
organizac;áo dos núcleos regionais. Estes deveráo ser organizados nas mais diferentes cidades de SP, pois 
representam urna possibilidade de descentralizac;áo da estrutura da SE-CBCE-SP, nao só administrativamente, 
mas também enquanto canal de comunicac;áo direta e objetiva entre os profissionais de EF e Esparte, numa 
mesma cidade/regiáo e destes com os profissionais de outras cidades/regióes, na perspectiva do debate e da 
prodw;áo científica, na área de Educac;áo Física e Esparte. 

Quem estiver interessado em organizar e/ou participar dos núcleos, entre em cantata com Francisco 
(Chiquinho), fone ( 011) 265-7534. 

no me 

COLÉGIO BRASILEIRO DE CIENCIAS DO ESPORTE 
SECRETARIA ESTADUAL DE SAO PAULO 

FICHA DE INSCRl<;AO 

endere<;:o: 

compl.(apto., casa, etc.) cidade / estado 

telefone institui9áo onde trabalha ou estuda 
estudante O 

cheque nominal O sócío novo O categoría efetívo O 
depósito bancário O renova9ao O pesquisador O 

CEP 

SE/CBCE./SP - Rua Bela Vista , 103 - Piracicaba - SP CEP 13418-200 


