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EDITORIAL

i' Comoe' de costume, servimo-nos do fim de ano para reflexões <iValiativas e tambêin para estabele-
cimento de projetos e estrate9ias para impIementação dos mesmos no futuro. E assim fizemos •••

A Secretaria Estadual do CBCE-PR, entimde que 1993 foi um ano absolutamente marcante na sua
. histona. uma vez que pela primeira vez um 9YUIXI (e Mo individuos isoladamente) assumiram o compro-.i misso de ,dirigir' ~aticamente e.se f~ conjunta a ~etar:.ia em nesse Est~ esfrapolando
j o entendimento tecrnco de constnJGaocoletiva. de produção e sociaIizaçao do COIlhectmentO.
, Este 9fUijü, ciente das ern::;rmesdifICuldades a serem etl\."'Ontradas percebe a iiel.."'eSsidade dh-ta
\ forma de acão, já qqe somente somando forças poderemos dar conta de superar problemas como o
I critico QUadro da Ciência e da Educa9ão em um paiS de Terceiro Mundo, como o Brasil. .'
i Nossas propostas mais imediatas Ia aírea <realização de Seminár'tOs.Encontros. criação de uma Si-
I bIioteca. Textoteca, Videoteca. ~tc.), que se somam <asreferentes aos principios maiores (ü:tsercão
.' nos demais movimentos cienfificos. e instit~ compromissadas com a melhoria da condiç.ão de'ui-

da na sociedade brasileira - partidos potiticos, sindicatos e associayões classist~ etcJ. tém por fi,..
nalidade participar efetivamente do construto social ~ clama POI' transform~s radicais. que
pautadas pelo conhecimento sistematizado contribuirao para a sua materializaçao.
Temos enquanto instituição outro grande desafio para este ano de 1994: o de editar nossa Revis-

ta Regional- espaço especial para aQUelesque tratam ou se interessam pelo desenvolvimento cien-
( tifico da Edt.tcapàoFísica em nosso Estado. Servindo, destarte, Ia pubficação de textos cientificos, e
:1 principalmente. deixar tambem aberto um canal para opiniÕes, debates, comentirios, sobre Ciéôcia e
i( pDliticas pertinentes ta nossa area. • ,
:\ Para concluir, gostaríamos de renovar o convite para que vocé tambem participe deste desafio >

que por OI"atomamos a frente. mas que so' possui sentido na medida em que mais pessoas se envol-
\ verem, maiores serãO nossas chances de realizarmos iiOSSOprojeto que e' o de se fazer •••

I ! A
I ~ ._ CIENCIA COM COMPROMISSO !

o COlETPJO00 cacE-PR ,.
<Alexandre, MigueI, FIorise, DougIas e Angelo)

( EXPEDIEJ.VTE:
1 O BOLETIM DO CBCE-PR e' '{.u·napublicação perió-
.í dica da Secretaria Regional do FaranQ/ do Colegio

I· Bra·.sileiro de Ci~ncias do E.S'porte.
Correspondências pode1'ft,seI' enviadas para:

III R. Espamínondas Sarrtos, 784
C·EP: 80.000-150 .. Curitiba - PR11 OR tOZX'tORaRRifl.ados· fl.iio precisafl'1. refletir fl.ecessa-

I ria1'ft,snt;sa opinião da Redapão.
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TEX'TOTECA

Estamos,conforme nossos principio_sde se fazer Ciênciacom Compro-
misso,apresentando a primeira reíaçao de textos que podem ser consul-
tados pelos nossos filiados. E,para utilizar deste servico, o filiado deve
nos remeter o{s} titulots) do(s).texto{o) que lhe ínteressatrn): juntamente
com um cheque no valor correspondente 'a categoria do texto em ques-
tao. Esta quantia e' referente 'as despesas com fotocopias e remessas
postais. As categorias dos textos sao;

1- CR$500,00; Z- CR$600,00; ]- CR$700,00;
4- CR$800,00; S- CR$1.000,00.

(Obs.:A numeração a frente do titulo e referente 'a categoria do texto)

3- ACELERADO MARCHE! n. PRA ON-
DE? (lOPESl

2- A PEDAGOGIA DO MOVIMENTO
HUto4AHO (BARROS)

1- A ED. FISICA NA REALIDADE BRA-
SlLElRA'tMUNARO)

3- CUlTURA E ESPORTE (GU!MA-
fIAES) ,

4- m;RSICA: A BUSCA DA AUTO-
NOMIA PEDAGOGICA iBRACHTI

2- o CORPO IHSTRUMEHTO DE PO-
üt:1i !SANTOs)

4- o SIGNIFICADO DA AUlA (CAR-
DOSO)

3- A IMPORTANCIA DO BRINQUEDO
(COSTALAl1

~~fE~DA AGRESSMDADE

3- en, FISICA: PORQUE o CORPO DO
ÃiJJNO;E UMINt."'OMOOO PARA A ES-
COlA? mEV. HO\/A ESCOlA)

5- ED. FlSICA ESCOLAR E PEDAGO-
GIA DO MO\ITO.: NOVAS TEHDEN--
ClAS NA EDUC. BRASILEIRA (lIMA)

2- ESTIGMA. CORPO E DEFlCIEHCIA
(CARMO)

2- EVOLUCAO E DlSTflHClAtiENTO
DO CONHECIMENTO CORPORAl... E DE
COHSCIENCIA DO EU (A.JIJRIA6UERAl

2- O MOVTo. E O JOGO E SUAS A-
PLICACOES PSICOPEOAGOGICAS NA
PRE-ESCOLA E iA. 5ERIE NO EHSIHO
DE 10. GRAU (SANTOS)

3- O JOGO E O REAl.. NAVEm

3- o CORPO CONSCIEHTE (lE CA-
MU5)

2- o CORPO HABIl. a..E CAMUSl

3- O PAPEL DO BRtNO.UEDO NO DE-
SEHVOLUlMENTO NYGOTSKYl

1- OS DESCAMNHOS DA ED. FISICA
ESCOLAR tfIEZENDE)

4- OS JOGOS COM REGRAS E SUA
EVOlUCAO PARA os ESPORTES co-
LET\VPSfLE BOUlCH>

3- NOTA PARA UMA TEORIA DOS
COHTEUOOS DA ED. FISlCA (GUIftAL-
DELLI JR.)

2:- DOS PROBLEMAS DA EDUCACAO
BRASIlEIRA AO PR09lENA DA EDU-
CACAO PRE-ESCOLAR NO BRASIL
(CALlXTO)

1- POR QUE AS CRIANCAS BRINCAM'?
(W/NNICUTT)

3- RECONSTRUIHOO UM MUNDO LU-
DICO (SAHTINl

1-. RESlSTEHCIA MUDAHCA ou o GRl-
TO EXPlICITO DO COHSERVADORIS-
MO !AMORIM)

2- SONHAR. BRJHCAR.. CRIAR. INTER-
PRETAR WINEHTAl

3- TEMPO LIVRE E EDUCACAO FISICA
(8RODTMANNl

5- TRASAI..HO CORPORAl.. (STEI.IENS)

5- EDUCACAO FISICA fSEED-PR)

5- PROPOSTA DA DISCIPLINA: NE-
TODOl:OGIA DA ED. FISICA (SEED-PR)

3- A CRIAHCA QUE PRATtcA ESPOR-
TE RESPEITA AS .REGRAS DO JOGO_
CAPITALISTA iBRACHTI

1- OS JOGOS INTERNOS (CASTELLA-
HI FIlHO)

3- ED. FISICA - SA. 8A. SERIE fSEED)

3- A IMAGEM E A CONSCIENCIA DO
CORPO UWAHOWIC21

3- A SlSTEMATIZACAO DOS CON-
TEUDOS DA ED. FISICA. (ESCOOAP. Ik
TAFFMEU

1- O JOGO E O ESPORTE mRUHNSl

1- LAZER E SOCIEDADE (GRANDO)

1- INQUlETACOES BURGUESAS 00
CORPO 04EDIHA)

1- LA DlALECTlCA DEL CAMBIO EH n,
DEPORTE MODERNO (ll/SCHEN)

2-- O CORPO ~ NUMA PERS-
PECTiVA LIBERTARIA- (CHAGAS &
R!OGO)

1- A LDS DO DESPORtO NACIONAL
mRACHTi

5- UM SAl. TO PARA o FUTURO/BO-
LETIM DA 5ERIE ED. FISlCA (FUND.
ROOUETTE PINTO)

5- A FILOSOFIA E SUAS RELACOES
COM A ED. FISICA ISAHTJH)

2- APARENTE HEUTRAIJDI!WE E
CONCRETA TEHDENCIOS/DADE DO
MOVIMENTO HUMANO mlTTRICHl

3- ASPECTOS FILOSOFICOS DA COR-
POREIDADE (SANTINl

1- ED. FISICA E PEDAGOGIA: A QUES-
TAO DOS COHTEUDOS (GUIP.ALDEllD

5- ED. FlSICA ESCOlAR: QUESTAO
MEDICA ou PEDAGOGICA (SOARESl

3- ED. FISICA: PARA ALEM DA PSEU-
CO COHCRETICIDAOE (DITTRICH)

1- SEXUAUDADE. COAPOREJDADE E
PRAZER (SLVAl

=====================
No próximo bole-

tim tist sremos ou-
tros titutçs, contrj-
bu« voeé tambem
enviando-nos uma
copia dos textos
para socializarmos
com os demais titie-
dos.
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A atualização dos valores referentes ao pagamento da anuida-
de do CBCE para o ano de 1994, e' um problema que sempre foi
debatido por todas as Secretarias Regionais e pela Direç;ão Na-
cional. A proposta que nos parece mais interessante, e que meno-
res compticecoes traz para todos e' a "doterieeçêo" dos valores.
Porem, tendo em vista os "valores colocados para os oroximos me-
ses pela Direção Nacional .•fica verdadeiramente impraticavel esta
idete.

.,
i

l

I

li

li
I

CBCE/PR-94
Valores

I 11" REVISTASNACIONAIS

l
1
i
!

========================
MARCO/94

Categoria = Valor/Cr$

Estudante - 6.000.00
Efetivo - 8.000;00
Pesquis. - 10.000,00
Instituição - 15.000;00

ABRIL/94

Estudante - 9.000,00
Efetivo - 12.000.00
Pesquis. - 15.000,00
Instituição -25.000,00========================
1r REVISTASNACIONAIS

E REGIONAIS
MARCO/94

Estudante - 7.000,00
Efetivo - 9.500,00
Pesquis. - 12.000.00
lnsutuícâo - 18.000;00

I

ABRIL/94

Estudante - 10.000,00
Efetivo - 13,500,00
Pesquis - 17.000,00
ínatituiçao -28.000.00

ANUIDADE.S

INFORMES
1"Rev, Regional

Estaremos lançan-
do em maio/94 o nu-
mero 01 da Revista
Regional do CBCE-PRa
qual tem por fina-
lidade socializar o
conhecimento produ-
zido na area da Ed.
Fistca, mais ampla-
mente: bem como di-
vulgar os trabalhos
que vtem sido produ-
zidos no Parana', mais
restritamente.

Os interessados na
divulgação de seus
trabalhos. devem re-
mete-tos . ate' o dia
31/03, data do fecha-
mento da edição pa-
ra:

CBCE-PR
R. Epatninondas San-
to~ 784 - Curitiba.

Maiores informa-
coes pelos telefones:
* 234-8328 (Dougtas);
* 256-9133 (Angelo).

2. SBPC:
Entre os dias 17 e

22 de julho proximo,
em Vitoria-ES, estara'
sendo realizada a
Reunião Anual da So-
ciedade Brasileira pa-
ra o Progresso da
Ciencia - SBPC. E o
CBCE-PR estara' pre-
sente, pr-incipalmente
porque teremos o En-
contro das Secreta-
rias Estaduais para
discutirmos a temáti-
ca do IX CONBRACE.

Logo estaremos di-
vulgando para todos
os textos básicos do
Projeto de Entidade e
de Congresso que
neste forum iremos
expor.
3. EF Escolar:
Fiquem atentos, pois

na 1a. quinzena de ju-
nho estaremos reali-
zando o 11 Seminário
de EF Escolar, cujo
tema será:
"O dizer e o fazer da
Ed. Fisica.: C01DO en-
curtar esta distin-
da?"
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PONTO DE VISTA:,., .
"EDUCAÇAO FISICA COMO TERAPIA PARA DEPENDENTES QUIMICOS··

. <ROGERIO GOULART DA SIlVA)

o fato de ter- tr~ com a EdaFisica durante cinco anos em instituiçÕes QUetratam de "proble-
mas" da dependência QUII1licado homem (alcoolismo e outras drogas), fez com QUeeu procurasse infor-
macoes a resPeito deste campo de atuacao da Educacao Fisica.

Acho interessante salienta!'" que a maior parte das publicaçÕes a respeito do uso
EI),FISICA dosesportes em oomunidades terapêlJ1ic.as re51...lffieo pensamento dominante da

TRADICIONAL Ed, F'15ÍCa tradicional, Püis a prática dela nestas comunidades tem se otiaita-
" . do nos ~ da prá~ do ~e de rendimento onde se valoriJ~ a ticnica

em de1ynnento do ffiOVIITlefltocnatl\lO e espontaneo. OQUeme preocupa. de fato. nesta pratica nao e' o
conteúdo dela. mas sim o sentido e a repercurssâo psjco/Ógicaque poderá ~reta!'" na vida dos indivi-
duos QUe se submetem aos tratamentos e ter~ de determinadas instituicoes QUe se utilizam do es-
porte como auxiliar de um pseudo-tratamento às "desordens" psicolÓgicas da pessoa que se submete a
tais terapias.

Aointel'wetar desta forma a atuação dos profissionais que trabalham nesta área da fel. FÍSica, nãO
estou QUerendo subtrair nem desmerecer- a importância da presenca e atuacao destes em tais instituí-
coes, mas sim levantar um peQUeIlOQUeStionamento. que julgO"construtivo. para que se faca um estudo
mais dJ)I'"ofundadodas verdadeir"as int~es do modo como se usa o esporte e o Jazer nas mais variadas
sit~ de vida das instituiçÕes. Alémdisto, estou QUerendo evidenciar o importante papel que estes
profissionais tem nesse campo, POisqual seria a maior chance de libertação pessoal, sena'o o conheci-
mento de si mesmo ~to sujeito determinado pelas razões sociais, culturais, o conhecinento de suas
idêas e de sua submissao.

O pensamento cIÚlicoem relação à atividade fisica tem origem no idealmédicohigie- INTENCAO
nista que se aceleFou com a lJI'"banizapãodas cidades, mas para piorar mais ainda a DE VENCER
pratica da EdoFisica, as terapias espórtjvas balizam-se pelo rendimento e aptidãO fí-
sica apIicando-os como um suporte de grande valor psicoIogico para o individuo. Contrapondo esse dis-
curso. o P5icoterapeuta Gaiarsa (1984 , o, 76) nos diz que li ••• a inter~ de vence!'"pYedispÕea atenção
no resultado, e isso torna impossive/ o estar presente de 'corpo inteiro' e sentir os movimento".

Pode-se dizer que um dos fatores que exclui o valor psicoIogico do exercicio fisico , e' a intenyãO de
vencer, a luta contra o cronômetro. a distância a percorrer, o gol a marcar.

Tentando buscar estudos mais aprofundados relacionados 'as situaçÕes
CORPOS DIGERIDOS... diversas da Ed. Fisica como disciplinamento sobre o corpo dos indivíduos ,

... DEFECADOS... nas instituições terapeuticas engolidos, digeridos, defecados e devolvidos
, 'a sociedaOO, QUemsabe poder-se-a' exPerimentar-se a chance de poder

~ ~ ~ ate' descobrir um caminho diferente para se lidar com essa problematica no interior de tais
institJ..!!Ç-Oes.

****************************************************************
ESTE ESPACO É DEDICADO A TODOS_OSINTERES-

S~4.DOSE•.\f N[A"J.VISFET~4RSUAS OPINIOES ACERC~4.
DA ED. FISICA. ESCREVA-NOS! DE SUA OPI1VIÃO!
****************************************************************

Estarnos,mais uma vez alterando o nosso endereço. A partir
do mês de março/94, as correspondênciaspara o CBCE-PR po-
dem ser enviadaspara:

. R. EPAMINONDASSANTOS, 784 - BAIRROALTO
CEP : 80.000-150 CURITIBA PARANA'


