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A Secretaria Estadual do CBCE está finalmente retomando a publicação do seu

boletim. Esse cenário sugere relembrar um pouco o processo que deu origem a essa
gestão, o que já foi feito e os desafios que temos pela frente.

No processo eleitoral de 1996, nenhuma chapa se inscreveu para a sucessão na
Seco CBCE-PE, apesar do importante trabalho desenvolvido pela gestão 94/96. A gestão
foi encerrada e os sócios foram comunicados que todo contato passaria para a Direção
Nacional.

Em abril de 1997, por iniciativa da professora Celi Taffarel, alguns sócios se
reuniram para discutir a rearticulação da secretaria e decidiram solicitar, à Direção
Nacional, a convocação de uma Assembléia Geral Extraordinária para eleição de uma
nova secretaria, convocação realizada através do Of. Preso 027/97, enviado aos sócios
de Pernambuco pela própria Direção Nacional.

Na Assembléia, realizada em 26/05/97, foi eleita a nova secretaria composta por
Sávio Assis de Oliveira (secretário), Marcelo Pereira de Almeida Ferreira - Russo (sec.
adjunto) e Valéria Sales dos Santos e Silva (Tesoureira). Decidiu-se ainda que o mandato
seria de apenas um ano e que os objetivos da gestão seriam: rearticulação dos sócios,
ampliação do número de sócios, publicação do boletim, realização de atividades
preparatórias ao X CONBRACE e a viabilização da sucessão, o que representaria a
continuidade do funcionamento da secretaria. Outra decisão importante, apesar da
dificuldade em ter nomes disponíveis até para compor a chapa, foi a da continuidade do
funcionamento enquanto secretaria colegiada, não ficando restrito aos 3 nomes
formalmente eleitos.

Nesses seis primeiros meses, algumas ações foram desenvolvidas:
• comunicado aos sócios sobre a eleição e emissão de certificados e recibos;
• contatos institucionais;
• posse da secretaria com debate sobre o tema principal do CONBRACE e

apresentações culturais;
• ampliação do número de sócios, aproveitando a mobilização em torno do

CONBRACE, ampliando dos 23 existentes no dia da assembléia para os atuais 59;
• realização da Jornada Preparatória ao X CONBRACE;
• participação no X CONBRACE; e
• reunião de avaliação da Jornada e do CONBRACE.

Com a retomada do boletim, damos mais um passo dentro daquilo a que nos
propomos e para os proxrrnos 6 meses pensamos alguns desafios adicionais,
apresentados na próximas páginas. Contamos com a colaboração de todos. Feliz 98/
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AGENDA JORNADA PRE~ARATÓRIA
X CON~ESSO BRASILEIRO
DECIENCIAS DO ES~ORTE

A Jornada aconteceu nos dias 10 e 11 de outubro, com a
abertura na noite da sexta-feira, no auditório do SINPRO, e
os trabalhos do sábado desenvolvidos na ESEF-UPE.23 a 29 de novembro de 1997

V Encontro de História do Esporte, Lazer e da Educação Física - Maceió/Alagoas
Promoção: Escola Técnica Federal de Alagoas, Universidade Federal de Alagoas e Universidade Estadual
de Campinas
Informações: ETFAL (082-2212373 R. 230)

10 a 13 de dezembro de 1997
IX ENAREL - Encontro Nacional de Recreação e Lazer - Belo Horizonte/Minas Gerais
Promoção: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e Escola de Educação Física da Universidade Federal de
Minas Gerais
Informações: SMES/PBH (031- 228 6001) - (031- 277 4744 FAX)

Dois objetivos motivaram a Secretaria Estadual do CBCE para a
realização do evento: promover uma possibilidade de preparação para os que
viajariam até Goiânia e permitir àqueles que não iriam ao CONBRACE o contato
com o temário do Congresso. No total, passaram pela Jornada quase 70 pessoas,
sendo a maioria de estudantes e de não sócios do CBCE. Foram ministradas 4
oficinas (preparação aos cursos introdutórios) e realizados dois debates
envolvendo os temas da Globalização, da Cidadania e da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional.

Um espaço importante foi a apresentação dos trabalhos inscritos no
CONBRACE. Dos 40 trabalhos de Pernambuco, 22 foram apresentados na
Jornada, quantidade expressiva tendo em vista o impedimento de alguns autores
que estavam viajando e alguns posters que ainda não estavam prontos. Além da
oportunidade de conhecermos os trabalhos dos nossos colegas, esse espaço
permitiu aos autores uma possibilidade de avaliação e avanço nas suas
apresentações.

As avaliações da Jornada, entregues pelos participantes, foram todas no
sentido do acerto da iniciativa e na aposta de viabilização e sucesso na realização
de um Encontro Estadual do CBCE.

26 a 29 de novembro de 1997
V Encontro Pernambucano de Pesquisa em Educação Física e Esportes - Recife/Pernambuco
Promoção: Escola Superior de Educação Física da Universidade de Pernambuco
Informações: ESEF/UPE (081-4236433) - (081-236310 FAX) - E-mail: esef@recife.upe.br

09 a 12 de dezembro de 1997
111 Encontro Estadual de Professores de Educação Física da Escola Pública - Recife/Pernambuco
Promoção: Diretoria de Esportes da Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco
Informações: DES/SEE (081-3410352)

04 a 08 de maio de 1998
IX Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino - Águas de Lindóia/São Paulo
Promoção: Faculdade de Educação - USP, UNESP, Faculdade de Educação - UNICAMP, UFScar, PUC-
Campinas, PUC - SP e UNIMEP
Informações: (011-8183574) - (011-8183149 FAX) - Inscrições de trabalhos até 15/01/98

REVISTAS
AS METAS DA SECRETARIA ESTADUAL DO CBCE

• AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE SÓCIOS
• SEDE/ESTRUTURA - uma das preocupações da SEC-CBCE-PE é quanto a

sua instalação. Estamos desenvolvendo contatos com as instituições de ensino
(UPE e UFPE) para viabilizar um espaço, onde possamos dispor de arquivo, da
utilização do endereço, telefone para contato com os sócios, endereço
eletrônico, etc.

• ENCONTRO ESTADUAL DO CBCE - a idéia é ocupar o espaço do primeiro
semestre de cada ano com um encontro que valorize os profissionais que
atuam no estado, integrando-os nas mesas, oficinas, além do tradicional
espaço para a apresentação de trabalhos. Nos anos do CONBRACE (ímpares)
a pauta será mais direcionada para o temário do congresso, funcionando como
um dos momentos preparatórios. Nos anos pares a pauta será mais
"independente", também tratando de temas atuais e de interesse.

• REVISTA PERNAMBUCANA DE CIÊNCIAS DO ESPORTE - é um grande
desafio que esperamos vencer e concretizar. Pernambuco tem um papel
importante no cenário nacional quanto à produção de conhecimento crítico na
área de Educação Física e Esportes. É preciso traduzir essa produção em
registros que possam circular mais amplamente e assim submetê-Ia à crítica
dos colegas. A idéia é de uma revista plural que contemple trabalhos de
acadêmicos e de profissionais, das universidades e das escolas, dos
especialistas aos mestres e doutores.

Corpo ris
Escola Superior de Educação Física da Universidade de Pernambuco
Frequência: Semestral
Rua Arnóbio Marques, 310 - Santo Amaro - CEP 50100-010 - Recife - PE
Fone(s): 0814236433 - Fax: 0814236310 - E-mail: corporis@upe.br

Movimento
Escola de Educação Física - UFRGS
Frequência: Semestral
Rua Felizardo, 750 - CEP 90620-200 - Porto Alegre - RS
Fone(s): 051 339 1078 - Fax: 051 - 277 2295 - E-mail: bibesef@vortex.ufrgs.br

Motrivivência
Núcleo de Estudos Pedagógicos em Educação Física - CDS-UFSC
Frequência: Anual (semestral em 1998)
Centro de Desportos - UFSC - CEP 88040-900 - Florianópolis - SC
Fone(s): 048231 9217 - Fax: 048 231 9927

Revista Brasileira de Ciências do Esporte
Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte
Frequência: Quadrimestral
Centro de Desportos - UFSC - CEP 88040-900 - Florianópolis - SC
Fone(s): 0482319980 - E-mail: cbce@cds.ufsc.br
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Lívia Tenório Brasileiro'

X CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE"

o X CONBRACE reuniu 1221 participantes, de 20 a 25 de outubro, em
Goiânia/GO. Venho acompanhando os últimos quatro congressos e posso fazer uma
análise comparativa de que esse foi o mais bem estruturado, garantindo um espaço
agradável e bem organizado durante todo o decorrer do evento.

O Congresso teve como temática "Educação Física e Esporte: Renovações,
Modismos e Interesses" e a tratou em uma palestra e três mesas redondas,
buscando contextualizar a discussão acerca da Educação Física/Esporte e
Globalização, Cidadania, Ordenamento Legal e Formação Profissional. Para este
debate reuniu profissionais de alta competência o que garantiu momentos de
excelentes exposições e discussões ampliadas, faltando em algumas falas posições
mais claras no sentido de apontar alternativas de superação e/ou construção.

Outro espaço interessante, que vem sendo garantido pelo CONBRACE, são
os Cursos Introdutórios. Aconteceram 16 cursos, que não foram garantidos para
todos devido ao grande número de inscritos. Participei do CI "História da Ed. Física
e Esportes no Brasil: o uso da fonte", que buscou dar pistas de como vem sendo
ampliada a referência de fontes na nossa área (ver exemplos de alguns trabalhos
nos anais - SOARES, MELO, etc.). Apesar de ser um momento introdutório,
recomendei na avaliação que fosse garantido pelo ministrante do CI uma
bibliografia básica para os interessados em ampliar a temática, como forma de
extrapolação deste espaço.

O espaço mais concorrido era o dos GTT's - grupos de trabalho temáticos,
que tinham como proposta reunir trabalhos de uma mesma temática durante quatro
manhãs. A organização permitia que seis trabalhos fossem apresentados e
debatidos por um mesmo grupo de interesse. Porém, 2 fatores o prejudicaram: o
tempo insuficiente para essa dinâmica e a circulação de pessoas entre as salas.
Todavia, apresenta-se como a melhor dinâmica de discussão temática. Os trabalhos
apresentados estão publicados na íntegra nos Anais, com endereço dos autores, o
que demonstra um avanço no sentido de possibilitar uma análise posterior ao
congresso. Os posters, por sua vez, não mereceram uma atenção específica da
organização. Ficaram em um espaço muito pequeno, com uma má distribuição
visual e em horário desagradável (almoço), o que provocou a ampliação para o
horário de outras atividades.

Pernambuco teve cerca de 60 inscritos e 40 trabalhos, reunindo profissionais
e acadêmicos. Esses dados revelam a excelente participação do nosso estado,
principalmente pelas condições que tínhamos em termos de organização e
disponibilidade financeira. Cerca de 70% dos participantes eram vinculados a UFPE,
ou seja, nem a ESEF nem as redes estadual e municipal de ensino tiveram um
quantitativo interessante de participantes.

• Professora da rede pública estadual e integrante da Secretaria Colegiada do CBCE em Pemambuco.
Apresentou no X CONBRACE o trabalho "Projeto 'Brincadeira é Coisa Séria'"
•• texto extraído do Relatório "Avaliação de Participação no X CONBRACE" entregue à Secretaria
Estadual do CBCE

Destaque também aos professores Sávio Assis, Tereza França e Micheli
Escobar, que foram ministrantes de cursos introdutórios e a participação da
professora Celi Taffarel na mesa redonda n° 2.

O evento contou com duas assembléias, uma no início para posse da nova
diretoria e outra no final para avaliação. A primeira foi mais informativa, sendo
empossada a nova diretoria que continua sob a direção do Prof. Elenor Kunz. A
segunda, mais importante, foi bastante longa e apresentou os seguintes pontos:
• LDB e PCN's - o CBCE lançou um livro para discutir a questão; participação no

CONED para acompanhar as discussões; as secretarias estaduais devem criar
espaços para fomentar a discussão; intervir diretamente nas discussões em
Brasília;

• Secretarias: rever processo de comunicação com os sócios; procurar maior
articulação com a nacional; criar secretaria onde não existe com apoio das mais
próximas; repensar o estatuto das secretarias, principalmente no que diz respeito
a sua representação;

• 20 anos do CBCE : promover um evento comemorativo/científico; momento
possível de repensar a nomenclatura da entidade; buscar reaproximação com
antigos integrantes que estão em outras entidades; período e local a ser
analisado pela direção;

• próximo CONBRACE - XI: Florianópolis em 1999;
• avaliação do Congresso: existiu uma comissão para avaliação do evento que

acompanhou toda a programação. Esta enviou aos participantes uma ficha de
avaliação (206 devolveram) e a partir dela teceu suas considerações: a estrutura
foi caracterizada como excelente; os GTT's precisariam se transformar em
núcleos de referência; as mesas foram politizadas demais; os CI's foram
insuficientes para o n° de participantes; a programação cultural foi pouca.

Destaco que discordo principalmente no que diz respeito à politização das
mesas. A meu ver, faltou ou não foi suficiente a referência política na fala de alguns
palestrantes. A comissão, por entender que o quantitativo de respostas era pequeno,
solicitou que as secretarias fizessem avaliação com os participantes do estado e
encaminhassem em momento posterior.

Gostaria de destacar o trabalho da Seco CBCE PE de promover um evento
preparatório ao Congresso, bem como de já ter realizado um momento avaliativo
(03/11/97), dos quais pude participar. Acredito que esses espaços devam ser
garantidos e com apoio das instituições de ensino e professores.

Gostaria também de disponibilizar os Anais, alguns livros e disquetes de
trabalhos adquiridos no evento, que estarão, a princípio, na Biblioteca Recreio do
Nequinho do Centro de Educação Física e Desportos Alberto Santos Dumont
(CEFDASD).

Agradeço ao CEFDASD, à Diretoria de Esportes e à Secretaria de Educação
e Esportes pela garantia da minha participação no referido evento.

Em síntese, o evento conseguiu reunir alguns dos melhores profissionais para
dialogar sobre a nossa área, tendo como resultado discussões que foram além do
espaço do centro de convenções. Sinto-me gratificada por ter podido acompanhá-Io
e sinto pelas pessoas que não puderam fazer o mesmo por diferentes motivos.
Espero, todavia, que esta discussão venha a ser dinamizada no nosso estado
através dos momentos, poucos infelizmente, que temos de discussão.
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próximas; repensar o estatuto das secretarias, principalmente no que diz respeito
a sua representação;

• 20 anos do CBCE : promover um evento comemorativo/científico; momento
possível de repensar a nomenclatura da entidade; buscar reaproximação com
antigos integrantes que estão em outras entidades; período e local a ser
analisado pela direção;

• próximo CONBRACE - XI: Florianópolis em 1999;
• avaliação do Congresso: existiu uma comissão para avaliação do evento que

acompanhou toda a programação. Esta enviou aos participantes uma ficha de
avaliação (206 devolveram) e a partir dela teceu suas considerações: a estrutura
foi caracterizada como excelente; os GTT's precisariam se transformar em
núcleos de referência; as mesas foram politizadas demais; os CI's foram
insuficientes para o n° de participantes; a programação cultural foi pouca.

Destaco que discordo principalmente no que diz respeito à politização das
mesas. A meu ver, faltou ou não foi suficiente a referência política na fala de alguns
palestrantes. A comissão, por entender que o quantitativo de respostas era pequeno,
solicitou que as secretarias fizessem avaliação com os participantes do estado e
encaminhassem em momento posterior.

Gostaria de destacar o trabalho da Seco CBCE PE de promover um evento
preparatório ao Congresso, bem como de já ter realizado um momento avaliativo
(03/11/97), dos quais pude participar. Acredito que esses espaços devam ser
garantidos e com apoio das instituições de ensino e professores.

Gostaria também de disponibilizar os Anais, alguns livros e disquetes de
trabalhos adquiridos no evento, que estarão, a princípio, na Biblioteca Recreio do
Nequinho do Centro de Educação Física e Desportos Alberto Santos Dumont
(CEFDASD).

Agradeço ao CEFDASD, à Diretoria de Esportes e à Secretaria de Educação
e Esportes pela garantia da minha participação no referido evento.

Em síntese, o evento conseguiu reunir alguns dos melhores profissionais para
dialogar sobre a nossa área, tendo como resultado discussões que foram além do
espaço do centro de convenções. Sinto-me gratificada por ter podido acompanhá-Io
e sinto pelas pessoas que não puderam fazer o mesmo por diferentes motivos.
Espero, todavia, que esta discussão venha a ser dinamizada no nosso estado
através dos momentos, poucos infelizmente, que temos de discussão.



1998 - 20 ANOS DO CBCE

Em 1998 o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte completará 20 anos.
Com certeza há muito o que comemorarmos e muito ainda por fazer.

Fundado em 17 de setembro de 1978, o CBCE é uma sociedade de caráter
científico e cultural que congrega profissionais e estudantes de diferentes áreas do
conhecimento, que possuem em comum o interesse pelo desenvolvimento da
Educação Física e Ciências do Esporte.

O CBCE é mantido pelo pagamento de anuidade pelos sócios. O
pagamento vale para o ano em que for efetuado. Entre os seus objetivos
destacam-se:

• veicular a produção do conhecimento nas áreas das ciências do esporte
através de revistas, boletins e reuniões científicas como simpósios, encontros,
seminários e congressos regionais e nacionais;

• manter intercâmbio com entidades nacionais e internacionais com
interesse em áreas afins e de caráter similar; e

• posicionar-se em questões de políticas nacionais, estaduais e municipais
de Educação Física e Esportes.

O CBCE possui uma Direção Nacional e uma Secretaria Estadual. O
CONBRACE - Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte é realizado de 2 em 2
anos. O XI CONBRACE será em 1999 em Florianópolis - SC, onde atualmente
funciona a Secretaria Nacional.

Os sócios participam das decisões do CBCE através das assembléias,
recebem a Revista Brasileira de Ciências do Esporte e o Boletim Brasileiro de
Ciências do Esporte e têm direito a desconto nas taxas de inscrição dos eventos
promovidos pela entidade. Recebem, ainda, os materiais produzidos pela
secretaria do seu estado.

CAMPANHA SÓC10/98 - Não fique só! Fique Sócio!

Tendo em vista a realização de eventos nesse final de ano e o
encerramento das associações para 1997, a Secretaria Estadual do CBCE
resolveu antecipar a campanha de associação para 1998.

O ato de associar-se garante não só o recebimento das correspondências,
boletins, revistas e a participação nos eventos com desconto. O ato de associar-se
representa um compromisso com o fortalecimento da entidade e a sua
sobrevivência por, quem sabe, outros 20 anos.

Não perca tempo. Preencha a ficha aí ao lado e envie pelo correio
juntamente com cheque nominal ao CBCE. Se preferir, procure os integrantes da
Secretaria. Alguns contatos para inscrição:

• Sávio Assis (9623623) e Marcelo Ferreira (2415190)
• Na Diretoria de Esportes /SEE: Valéria Sales (9624992)
• Na UFPE: Tereza França (professora) e Shirley Camêlo (DA)
• Na ESEF/UPE: Marcílio Barbosa (professor) e José Nildo (DA)

FICHA DE INSCRiÇÃO

) Sócio novo ( ) Renovação assinatura

NOME: _

TIPO DE SÓCIO: () Estudante () Efetivo () Instituição

CPF/CGC: DATA NASC.: __ /__ /__

SECRET .IEST AD O: PERNAM BUCO Nacion ai id ade: _

INSTITUiÇÃO: _

DEPARTAMENTO: _

FORMAÇÃO/GRAD.: _

PÓS -GRAD.: _

NíVEL: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
E N D. R E S ID .: _

BAIRRO: CEP: _

CIDADE: ESTADO: _

FONE RES ID. : FAX: _

E-MAll: _

END.PROF.: _

BAI RRO: CEP: _

CIDADE: ESTADO: _

FONEPROF.: FAX: _

E-MAll: _

PAGAMENTO:

Banco: Ag.: No Cheq ue: _

Data do recebimento: / / _

VALOR:

) Sócio/Estudante

) Sócio/Efetivo

) Sóciollnstituição

- R$ 20,00

- R$ 30,00

- R$ 50,00
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Boletim Informativo - Novembro/97
A Secretaria Estadual do CBCE está finalmente retomando a publicação do seu

boletim. Esse cenário sugere relembrar um pouco o processo que deu origem a essa
gestão, o que já foi feito e os desafios que temos pela frente.

No processo eleitoral de 1996, nenhuma chapa se inscreveu para a sucessão na
Seco CBCE-PE, apesar do importante trabalho desenvolvido pela gestão 94/96. A gestão
foi encerrada e os sócios foram comunicados que todo contato passaria para a Direção
Nacional.

Em abril de 1997, por iniciativa da professora Celi Taffarel, alguns sócios se
reuniram para discutir a rearticulação da secretaria e decidiram solicitar, à Direção
Nacional, a convocação de uma Assembléia Geral Extraordinária para eleição de uma
nova secretaria, convocação realizada através do Of. Preso 027/97, enviado aos sócios
de Pernambuco pela própria Direção Nacional.

Na Assembléia, realizada em 26/05/97, foi eleita a nova secretaria composta por
Sávio Assis de Oliveira (secretário), Marcelo Pereira de Almeida Ferreira - Russo (sec.
adjunto) e Valéria Sales dos Santos e Silva (Tesoureira). Decidiu-se ainda que o mandato
seria de apenas um ano e que os objetivos da gestão seriam: rearticulação dos sócios,
ampliação do número de sócios, publicação do boletim, realização de atividades
preparatórias ao X CONBRACE e a viabilização da sucessão, o que representaria a
continuidade do funcionamento da secretaria. Outra decisão importante, apesar da
dificuldade em ter nomes disponíveis até para compor a chapa, foi a da continuidade do
funcionamento enquanto secretaria colegiada, não ficando restrito aos 3 nomes
formalmente eleitos.

Nesses seis primeiros meses, algumas ações foram desenvolvidas:
• comunicado aos sócios sobre a eleição e emissão de certificados e recibos;
• contatos institucionais;
• posse da secretaria com debate sobre o tema principal do CONBRACE e

apresentações culturais;
• ampliação do número de sócios, aproveitando a mobilização em torno do

CONBRACE, ampliando dos 23 existentes no dia da assembléia para os atuais 59;
• realização da Jornada Preparatória ao X CONBRACE;
• participação no X CONBRACE; e
• reunião de avaliação da Jornada e do CONBRACE.

Com a retomada do boletim, damos mais um passo dentro daquilo a que nos
propomos e para os proxrrnos 6 meses pensamos alguns desafios adicionais,
apresentados na próximas páginas. Contamos com a colaboração de todos. Feliz 98/
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