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EDITORIAL

Prezados colegas,

É com prazer que voltamos a nos comunicar com vocês, através deste veiculo informativo,
para contar algumas novidades e dar notícias importantes para nossa organização.

Em primeiro lugar, a Diretoria Nacional continua trabalhando firme para a realização do
XI CONBRACE, a ser realizado em Florianópolis, de 12 À 17 de setembro deste ano. Os
maiores problemas são os de sempre: finanças. Estamos apresentando Informativo nO02 do
Congresso, que além de repetir e reiterar informações já divulgadas, como o tema geral, o
detalhamento da programação científica e as normas para apresentação dos trabalhos, traz,
pela primeira vez, a relação dos seminários introdutórios que ocorrerão, bem como as ementas
já aprovadas de alguns deles. A repetição de algumas informações já contidas no boletim
anterior se deve ao fato de que este boletim será enviado, inclusive, aos não sócios, mas,
cadastrados em nossos arquivos.

Outro aspecto importante, é a relação das temáticas centrais para as Revistas do CBCE no
ano de 1999. Assuntos da mais alta relevância como, Pós Graduação em Educação Física e
Ciências do Esporte; e Educação Física, Ciências do Esporte e Infância foram os escolhidos.
Confira e escreva.

Notícia importante, trata do desencadeamento do processo sucessório para a próxima
Diretoria Nacional do CBCE, confira a composição da Comissão Eleitoral e o calendário do
processo.

Um abraço a todos.
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XI CONBRACE - FLORIANÓPOLlS 12 A 17 DE
SETEMBRO DE 1999
Informativo nO 02

TEMA GERAL

EDUCAÇÃO FÍSICA/CIÊNCIAS DO ESPORTE:
INTERVENÇÃO E CONHECIMENTO

Algumas palavras sobre o tema geral

o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte - CBCE, completará em setembro de 1999, 21

anos de existência. Nesse período o CBCE atuou no âmbito da Educação Física e do Esporte

no Brasil, promovendo a produção e veiculação do conhecimento. Toda esta atividade volta-

se, em última instância, para a intervenção na nossa realidade.

Assim, colocam-se como questões pertinentes, entre outras: quais são as interações entre o

conhecer e o intervir? Qual o papel da intervenção na própria produção do conhecimento e

como fornecedora de sentido para o conhecer? Como se legitima hoje o conhecimento, ou, o
que significa hoje, em tempos de crise da racionalidade científica, de relativismo ou de

crescimento dos irracionalismos, conhecer? Quais desafios estão colocados para os profissionais

da área na intervenção transforrnadora da realidade?

O CBCE e a comunidade que o constitui são conclamados a refletir sobre estas questões

para responder adequadamente aos desafios que se lhes apresentam, pensando e repensando
o seu papel sócio-histórico.

Para desenvolver esta temática, o XICONBRACE será constituído pelas seguintes atividades:

01 Conferência

~ 04 Mesas Redondas

12 Grupos de Trabalhos Temáticos - GTTs

02 Sessões de Pôster
02 Assembléias

Seminários Introdutórios (temas e números a definir)
Reuniões Institucionais



Detalhamento da programação científica

As Assembléias serão realizadas no primeiro e no último dia do evento, respectivamente,
nos dias 12 e 17 de setembro de 1999.

A Conferência versando sobre o tema sobre o tema central do XICONBRACE, será realizada
na noite do dia 12/09/1999.

As quatro Mesas Redondas serão realizadas nos dias 13,14,15 e 16 de setembro de 1999,

versando sobre as seguintes temáticas:

I - CORPO E RACIONALIDADES.

11- EDUCAÇÃO FíSICA EsCOLAR: EsPAÇO DE INTERVENÇÃO E CONHECIMENTO.

111- TEMPO/EsPAÇO DE SER NA EDUCAÇÃO fíSICA/CIÊNCIAS DO EsPORTE;

IV - RENDIMENTO OBRIGATÓRIO, RENDIMENTO NECESSÁRIO NA EDUCAÇÃO FíSICA/CIÊNCIAS DO EsPORTE.

Os GTIs serão realizados nos dias 13,14,15,16 e 17 de setembro de 1999, previstos para

O período da manhã e versarão sobre as seguintes temáticas:

1. Educação Física/Esporte e Escola

2. Educação Física/Esporte e Políticas Públicas

3. Educação Física/Esporte e Comunicação/Mídia

4. Educação Física/Esporte e Processo de Ensino Aprendizagem

5. Educação Física/Esporte e Formação Profissional/Campo de Trabalho

6. Educação Física/Esporte e Recreação / Lazer

7. Educação Física/Esporte e Saúde

8. Educação Física/Esporte e Rendimento de Alto Nível

9. Educação Física/Esporte e Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais

10. Educação Física/Esporte e Grupos / Movimentos Sociais (Raça, Classe Social, Gênero,

Terceira Idade, Trabalhadores, Meninos de Rua, etc.)

11. Educação Física/Esporte e Epistemologia (Estatuto Científico, Pressupostos da Construção

do Conhecimento, etc.)

12. Educação Física/Esporte e Memória, Cultura e Corpo
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Normas para apresentação dos trabalhos inscritos nos GTIs

1. Trabalhos concluídos ou em andamento (serão observados os seguintes critérios: Adequação
ao Tema, consistência argumentativa e diálogo com a literatura, articulação e progressão,
registro lingüístico apropriado).

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

3. Os trabalhos inscritos deverão obedecer, rigorosamente, as seguintes normas: a} Formato
da página: Papel A4 (297X21O em), margem superior, inferior e direita 2,5 em, margem
direita 3,0 cm. b} Fonte: Times New Roman - Tamanho 10, espaço simples. c}Apresentação:
Limite de até 06 (seis) páginas, incluindo a bibliografia e as notas de rodapé (se houver).
O título do trabalho deve ser escrito em caixa alta, centralizado. Dois espaço abaixo do
título deve vir o nome dos autores seguidos da titulação e instituição alinhados a direita. O
resumo, obrigatório, deve ser inserido dois espaços abaixo dos nomes dos autores, contendo
no máximo 300 palavras (use o menu Arquivo/Propriedades/Estatísticas do Word) com o
texto em itálico.

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

5. Qualquer trabalho só será aceito para análise, se for enviado em disquete 3 W' , gravado
no padrão "documento do word" do MS Word 6.0 for Windows, ou superior, acompanhado
de três cópias impressas de boa qualidade. Duas das cópias não deverão conter o(s}
nome(s} do(s) eutor(es). A organização não se responsabilizará por danos, eventualmente,
ocorridos durante o transporte do disquete, ou por eventuais defeitos, de qualquer natureza,
que impeçam a abertura dos arquivos.

As sessões de Pôster acontecerão nos dias 13 e 14, e 15 e 16 em horário a definir.
Nessa categoria serão aceitos, além de trabalhos concluídos e em andamento, projetos de

pesquisa e intenções de estudo, observados os mesmos critérios descritos no item 1 dos GTTs.

Normas para apresentação dos trabalhos inscritos nas Sessões de Pôster

1. Espaço máximo para apresentação do pôster (cartaz): 100 cm(largura} x 100cm (altura).

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

3. Preferencialmente, não usar escrita manual

4. O pôster deve conter o título do trabalho, o nome do(s) autor (esl, a(s} instituições a(s} quais
pertence(m}, o resumo, o órgão de fomento (se houver) e o corpo do trabalho (introdução,
metodologia, resultados (se houver) e conclusão}.

5. Preferencialmente, não usar textos longos, pois isto dificulta a leitura neste tipo de
apresentação.

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

8. Pelo menos um dos autores deverá permanecer junto ao trabalho durante toda a duração
da sessão para, eventualmente, discuti-lo.
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9. No final da sessão, o (a) coordenador (a) entregará o certificado de apresentação do trabalho.
10. Resumos de todos os trabalhos apresentados desta forma serão publicados nos anais,

desde que sejam encaminhados dentro dos prazos e da seguinte forma: a) Formato da
página: Papel A4 (297X210 em), margem superior, inferior e direita 2,5 em, margem
direita 3,0 em. b) Fonte: Times New Roman - Tamanho 10, espaço simples. O título do
trabalho deve ser escrito em caixa alta, centralizado. Dois espaço abaixo do título deve vir
o nome dos autores seguidos da titulação e instituição alinhados a direita. O resumo, deve
ser inserido dois espaços abaixo dos nomes dos autores, contendo no máximo 300 palavras
(use o menu Arquivo/Propriedades/Estatísticas do Word) com o texto em itálico. No final,
colocar o endereço completo do primeiro autor. Qualquer trabalho só será aceito para
análise, se for enviado em disquete 3 W' , gravado no padrão "documento do word" do MS
Word 6.0 for Windows, ou superior, acompanhado de três cópias impressas de boa qualidade.
Duas das cópias não deverão conter o(s) nome(s) dois) autor(es). A organização não se
responsabilizará por danos, eventualmente, ocorridos durante o transporte do disquete, ou
por eventuais defeitos, de qualquer natureza, que impeçam a abertura dos arquivos.

Seminários introdutórios

Com base nas propostas de Seminários Introdutórios enviadas pelas Secretarias até o dia
30 de outubro de 1998, a Direção Nacional selecionou os seguintes:

SEMINÁRIOS SELECIONADOS

Seminário

Responsável
1- Biodança e E.F.
2- Tendências da E.F. na Escola:
Uma dimensão Teórico-Prática
3- E.F., Esporte e Mídia
4- Brincadeiras Jogos e Esporte na Perspectiva

da Inclusão
5- Ginástica Geral: uma proposta para a E.F.

escolar e comunitária M. de Souza
6- Brincando com o ritmo
7- Biomecânica Para a Cultura Corporal

Proponente Professor (a)

RS/RJ
SP

Márcia Luiza Figueira
Dra. Suraya Cristina
Darido
Dr. Mauro Betti
Dr.a Irene C. Rangel
Betti
Dr.a Elizabeth Paoliello

SP
SP

SP

SP
RJ

Dr.a Eliana Ayoub
Ms Hajime T. Nozaki
Fernanda Nascimento
Ms. Fernando Reis do
Espírito Santo
Ms. Victor Pavia
Adrilene Marize
Muradas Nunes
Érica Cristina Almeida

8- Currículo e Formação Profissional Frente a
LDB e os PCN's

9- Jogos e Jogadores ES
10- Movimento Estudantil de E. F. espaço de MG

formação, intervenção e exercício de cidadania

BA
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11- Educação Física no Ensino noturno:
possibilidades

12- Capoeira na Escola, como tratá-Ia? PE

Dr. Amaurí A. Bássoli de
Oliveira
Ms. Isabel Cordeiro
Ricardo Dias S. Pires
Ms. Homero LuizAlvesde
Lima
Dr.a Celi N. Zulke Taffarel

PR

13- E.E e Perspectivas Epistemológias PE

14- Formação profissional iniciale continuada PE
na E.EI e esportes: o que apontam a
literatura, a pesquisa, a lei e a própria
prática pedagógica nos currículos

15- A Pesquisa na Escola Como Princípio Educativo PE Ms.Marcelo Tavares
16- A organização dos conhecimentos da Ginástica

nos Ciclos de ensino de escolas públicas e de
formação de profissionais em E.E: construindo
possibilidades de intervenção

17- Educação Física Escolar e Saúde
18- Recreação e Lazer
19- Formação em Serviço e E.E Escolar

PE Ana Rita Lorenzini
MarileneCesário

SC Ms. Edgard Matiello
SC Ms. Cristiane Kerde Meio
SC Componentes do Grupo de

Trabalhos Ampliados
Direção Ms.Déborah Tomé Sayão
Nacional
Direção Ms. Fábio Otuzi Brotto
Nacional
Direção Dr.Édio Petroski
Nacional
Direção Ms. João Paulo Borin
Nacional

20- Corpo e Movimento na Educação Infantil

21- Jogos Cooperativos: o jogo e o Esporte como
um exercício de convivência

22- Introdução a Cineantropometria

23- Avaliando a intensidade do esforço em
atividades físicas

24- Dificuldades na Educação Física Escolar:
a busca de elementos e propostas inter-
culturais desde o ponto de vista da escola

25- Gênero e Coeducação

Direção
Nacional Dr.Petter Huppertz
Direção Ms. Maria do
Nacional Carrno Saraiva Kunz
Direção Dr.Mário Brauner
Nacional
Direção Dr. LuizOsório C. Porteia
Nacional
Direção Ms.Florismar Oliveira
Nacional Thomaz e Ms.Alexandre

Fernandes Vaz
OBS: Os títulos dos Seminários propostos pela Direção Nacional estão sujeitos a modificações,

sendo mantidas as temáticas.

,, 26- O Ensino do Basquete da E.E

27- Treinamento e desenvolvimento infantilsob

28- Experiências em administração pública de
esporte e lazer
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EMENTAS, JÁ DEFINIDAS, DE ALGUNS SEMINÁRIOS INTRODUTÓRIOS

Educação Física/Esporte e Comunicação/Mídia
EMENTA 1 (um olhar a partir da EF/CE)

Estudos em Educação Física/Ciências do Esporte relacionados aos interesses, influências e
possibilidades de interação deste campo do conhecimento/intervenção com as diferentes mídias
e tecnologias comunicacionais.

EMENTA 2 (centrada na área temática)

Estudos sobre as diferentes mídias e tecnologias comunicacionais em suas possibilidades
de interação com o campo de conhecimento/intervenção da Educação Física/Ciências do
Esporte.

Educação Física/Esporte e Recreação / Lazer
"Estudos sobre temas atuais da Educação Física/Esporte que contemplem interfaces com

a área da Recreação/Lazer. Analise das investigações produzidas sobre cada tema situando-as
no contexto da produção sobre o assunto que vem sendo alinhavada no pais".

Educação Física/Esporte e Grupos / Movimentos Sociais
Encontro de pesquisadores experientes e iniciantes advindos tanto de instâncias formais

(universidades, institutos de pesquisa), quanto de organizações da sociedade civil em geral
(ONG' s, sindicatos, movimentos comunitários, etc.). O intento é debater pesquisas de relevância
social e teórica, cujos eixos norteadores sejam a interdisciplinaridade e, em especial, as
abordagens teórico-práticas não formais. Pretende-se, neste sentido, estimular as problemáticas
relativas ao meio rural e urbano e além disso buscar aproximações com os modelos teórico-
metodológicos alternativos de pesquisa (poesia, fotografia e artes em geral).

Em suma, este GTT pretende ser um espaço aberto para o debate ainda incipiente na área
de Educação Física/Esporte como: gênero, trabalho infantil, drogas, prostituição, meio-ambiente
e outras temáticas da vida cotidiana carentes de nossa intervenção e imaginação sociológica.

Educação Física/Esporte e Rendimento de Alto Nível
Estudos em Educação Física/ Ciências do Esporte relacionados com as diferentes áreas

que compõem o treinamento desportivo, bem como aspectos metodológicos e da avaliação
física do rendimento esportivo.

Educação Física/Esporte e Formação Profissional/Campo de Trabalho
Estudos em Educação Física/Ciências do Esporte relacionados à formação profissional e

ao mercado de trabalho e suas respectivas interfaces na ação teórico/prática do profissional da
área.

Educação Física/Esporte e Memória, Cultura e Corpo
Enfoque de diferentes manifestações da cultura corporal, sob os mais diversos pontos de

vista, tendo como eixo de analise as áreas de conhecimento ligadas ao estudo da memória.
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Educação Física/Esporte e Memória, Cultura e Corpo
Visa constituir-se em um espaço de publicização de pesquisas que tenham como preocupação

básica o exame crítico dos fundamentos teóricos que embaçam os diferentes discursos na área
de Educação Física/Esportes. São trabalhos que contribuem para elucidação dos pressupostos
presentes nos diferentes projetos que visam a delimitação de um possível campo acadêmico/
científico. Pergunta-se, então, pelos fatores (antropológicos, sociais, culturais, ideológicos,
filosóficas, políticos, etc.) implicados neste recorte. Não visamos com isso constituir "a"
epistemologia da Educação Física/Esportes, mas fomentar a atividade epistemológica como
interrogação constante dos saberes constituídos, contribuindo com essa reflexão para a produção
de novos saberes, os quais, um vez elaborados, tornam-se passíveis também da crítica
epistemológica, garantia de que nem um saber venha a colocar-se para além da crítica.

Reuniões Institucionais

A organização do XI CONBRACE assegurará em sua estrutura espaço físico e horários
para realização de reuniões institucionais nos dias 13 e 14 de setembro de 1999, desde que as
demandas sejam previamente encaminhadas à organização do evento.

PRÉ-CONBRACES

Uma vez que já está definida a temática central do XI CONBRACE, a Direção Nacional
continua sugerindo às Secretarias Estaduais que promovam eventos versando sobre a temática
central do evento. Sugerimos também que os sócios procurem as suas secretarias para
participarem das discussões e informações sobre o encaminhamento de trabalhos ao Congresso.

Participe, ajude a sugerir atividades e a organizar no seu Estado!

REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS DO ESPORTE - RBCE

Os temas centrais eleitos para as revistas de 1999 são:

Volume 20.1 (referente aos meses de Janeiro a AbriV99)

Tema Central: Pós Graduação em Educação Física e Ciências do Esporte.

Mais um encarte com dois artigos sobre o tema: Educação Física, Ciências do Esporte e
Regulamentação Profissional, que serão encomendados pela Diretoria Nacional a dois
profissionais com reconhecida intervenção na área e visões diferentes do tema.

Prazo final para remessa dos trabalhos encerrou-se em 30/03/99.
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Volume 20.2 (referente aos meses de Maio a Agosto/99)

Tema Central: Educação Física, Ciências do Esporte e Infância.

Mais um encarte com dois artigos sobre o tema: Educação Física, Ciências do Esport
Regulamentação Profissional, que serão encomendados pela Diretoria N cion I d is
profissionais com reconhecida intervenção na área e visões diferentes do tema.

Prazo final para remessa dos trabalhos: 30/07/99.

OBS:

1. As revistas serão temáticas, entretanto isto não exclui a publicação de artigos que versem
sobre assuntos diversos do tema central, por isso, podem continuar enviando seus trabalhos.

2. As normas para os trabalhos temáticos são as mesmas que vem sendo utilizadas para os
artigos (pontos de vista/resenhas/cartas ao editor) em geral.

Volume 20.3 (referente aos meses de Setembro a Dezembro/99)

Será, como tradicionalmente, elaborado a partir dos Anais do XI CONBRACE

CBCENA SBPC

A 51 a Reunião Anual da SBPC em 1999, será re liz d em Porto Alegre, Rio Gr ndc
Sul, no período de 11 a 16 de julho. Estamos preparando um mesa redonda sobr
Mercosul, a quebra das fronteiras (tema da SBPC) e veicul ç~o do conhecimento em Edu ç
Física e Ciências do Esporte.

Também haverá um curso sobre a veicul ção do conh cimento em Educação Físic
Ciências do Esporte e sua relação com a mfdi .

Também, é importante frisar o encontro das Secretarias Estaduais.

A programação será integrada à da SBPC e oportunamente divulgada.

DESENCADEADO PROCESSO SUCESSÓRIO PARA A DIRETORIA
NACIONAL DO CBCE

De acordo com o que dispõe o Estatuto, a Diretoria Nacional deu inicio ao processo que
deverá eleger a Diretoria Nacional para o Biênio 1999/2000. Neste sentido, inicia-se a s
eventos que culminará com a posse da nova Diretoria no XI CONBRACE, em Flori
Para isto, o Presidente do CBCE resolve:
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Resolução DN - 01/99

Através desta resolução e de acordo com o que prevê o Estatuto do Colégio Brasileiro
de Ciências do Esporte, nos seus artigos 13 e 17, ficam nomeados os seguintes sócios para
compor a Comissão Eleitoral que Coordenará as eleições da Diretoria do CBCE, gestão setembro
de 1999 a setembro de 2000.

Viktor Shigunov - Presidente
Albertina Bonetti

Edson Roberto de Souza
Cristiane Ker de Meio

Astrid Ávila

EDITALDECONVOCAÇÃODASELEIÇÕESPARAOCBCE

o presidente ca Comissão Eleitoral do CBCE nomeada através da Resolução DN 01/
99, e de acordo com os artigos 17 e 18 dos Estatutos do CBCE, no uso das suas atribuições
resolve:

Tornar público que se encontram abertas as inscrições para as chapas interessadas
em concorrer a eleição para a Diretoria do CBCE, gestão setembro de 1999 a setembro de
2000.

As inscrições deverão ser feitas através de ofício, contendo os nomes dos integrantes
da chapa e uma carta-programa. Estes documentos deverão ser encaminhados ao Presidente
da Comissão Eleitoral, no seguinte endereço:

Viktor Shigunov
Universidade Federal de Santa Catarina
Centro de Desportos
Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte
Campus Universitário - Trindade
Florianópolis, Santa catarina, CEP 88.040-900

o calendário do processo eleitoral é:

• Até 12 de junho de 1999, recebimento das inscrições de chapas.
• A partir de 13 de junho de 1999, envio dos envelopes com cédula de votação e cartas

programas aos sócios.
• Data limite para postagem dos votos: 09 de agosto de 1999.
• Em 12 de setembro de 1999, posse da nova Diretoria.

Florianópolis, 04 de março de 1999.

Prof. Viktor Shigunov
Presidente da Comissão Eleitoral
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Florianópolis, abril de 1999.

ATENÇÃO SENHORES SÓCIOS

A secretaria do CBCE solicita encarecidamente aos senhores sócios que já efetuaram, ou
que vão efetuar, o pagamento da anuiadade referente a 1999, que não esqueçam de enviar
cópia do comprovante de depósito bancário. Tal procedimento é o único que pode viabilizar a
conferência das transferências dos bancos ao CBCE. Agindo desta maneira, estaremos evitando
prejuízos ao CBCE e problemas para os associados.

Endereço para o envio:
Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte

Centro de Desportos/UFSC - Campus Universitário - Trindade - Fpolis SC
CEP 88.040-900

NOTÍCIAS DAS SECRETARIAS

SECRETARIA PAULISTA

A secretaria paulista do CBCE, juntamente com as secretarias do Rio de Janeiro, Minas
Gerais e Espírito Santo estarão realizando no período de 9 a 11de Abril de 1999 o I Congresso
Regional Sudeste do CBCE, como preparação para o CONBRACE de Setembro, em
Florianópolis. O evento será realizado na UNICAMP (na ADUNICAMP e na Faculdade de
Educação Física) e contará com quatro mesas-redondas e sessão de apresentação de Traba-
lhos Temáticos (os mesmos do Conbrace). A organização recebeu cerca de 50 trabalhos e tem
a expectativa de receber 150 congressistas.

Após o Congresso Regional Sudeste do CBCE, a Secretaria Paulista estará desencadean-
do o processo de eleição para a nova Diretoria da Secretaria, cujo mandato encerrar-se-á em
setembro, no Conbrace.

Mande notícias da sua Secretaria!

(para osni@cds.ufsc.br)

NOTÍCIAS DE GITs
Recebemos via e-rnail "O FOSFATO" boletim do GTT "Memória, Corpo e Cultura"

do Colégio Brasileiro de Ciências 80 Esporte, editado por VictorMeio, excelente iniciativa, o
numero 1 - Ano 1- referente ao 1 semestre/1999 contém: 1. Editorial, 2. Primeira reunião-
decisões, 3. Proposta de Funcionamento, 4. Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte, 5.
Ações em andamento e 6. Cevhist-I- o GTT na internet

O GTT faz uso da "Cevhist-I", que é uma lista de discussão em língua portuguesa especi-
ficamente dedicada a Historia da Educação Física e do Esporte. Caso você queira assinar
a lista, basta enviar uma mensagem: subscribe cevhist-I seu nome, para:
Iistserv@server.nib.unicamp.br ou acessar: http://www.cev.org.br/listas
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