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EDITORIAL

Estamos chegando ao final do ano de 1994 e podemos dizer
que o saldo é positivo. Terminamos o ano com um número significa-
tivo de sócios atualizados (mais de 1300), nossa Revista está rigoro-
samente em dia (com os três números deste ano publicados), nossa
inserção na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC)
fortalecida e um bom número de Secretarias Estaduais em atividade.

Então é respirar fundo, é concentrar esforços para cumprir,
com êxito, a grande agenda de 1995:

- IX Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte - IX CON-
BRACE, de 03 a 08 de setembro de 1995 na Universidade Federal
do Espírito Santo, em Vitória-ES. Leiam com atenção o primeiro
informativo sobre o IX CONBRACE no interior deste boletim, princi-
palmente, o que diz respeito à nova sistemática para apresentação
de trabalhos.

- Elaboração e aprovação no IX CONBRACE de uma Política
de Ciência e Teenologla para a área da EF/CE. Participe dos grupos
de Estudos que estão sendo constituídos pelas Secretarias Estadu-
ais com a coordenação da Diretoria Científica.

- Participação do CBCE, com programação específica, na 47~
Reunião Anual da SBPC, em julho de 1995 na Universidade Federal
do Maranhão. Participação como entidade filiada a SBPC no debate
e gestão da Política de Ciência e Tecnologia do novo governo.

- Edição de um livro com o título "As ciências do esporte no
Brasil, a ser lançado durante o IX CONBRACE.

- Edição da Revista Brasileira de Ciências do Esporte e do
Boletim Brasileiro de Ciências do Esporte.

- Eleição de uma nova diretoria. O ano de 1995 é ano de
eleições no CBCE, pois em setembro, por ocasião do IX CONBRACE
encerra-se a atual gestão e assume uma nova diretoria.

É claro que uma agenda deste porte só pode ser concretizada
se houver uma participação efetiva de cada um dos nossos sócios.
Assim sendo, conclamamos todos a participar das atividades do
CBCE, fazendo-o principalmente através das Secretarias Estaduais.

Aproveitamos para agradecer a participação no ano de 1994
e desejar um feliz ano de 1995 a todos:

A Diretoria



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •· _.
: RENOVAÇAO

DA ANUIDADE
DE 1995

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Conclamamos todos os SOCIOS a efetuarem o
pagamento da anuidade de 1995 o mais breve possí-
vel. Os valores são os seguintes:

- Estudante: 10 Reais
- Efetivo e Pesquisador: 15 Reais
- Instituição: 25 Reais
Lembramos mais uma vez que a renovação é

necessária para todos independentemente da data do
pagamento em 1994 ou da data de filiação em 1994.
Observamos também, que a primeira Revista do ano
de 1995 somente será enviada aos sócios
atualizados/95.

Para a atualização (ou associação) basta preen-
cher o formulário no final deste boletim e remetê-to ao
CBCEjuntamente com cheque nominal no valor corres-
pondente a categoria de sócio.

Colabore com a campanha de ampliação do
nosso quadro de sócios. Convide um(a) colega a se
associar!

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •• ••• •••••• • • ••••••• • •• •••••••• •••
REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS
DO ESPORTE •••••••••••••••••••••••

Já está circulando a Revista Brasileira de Ciências do
Esporte Vol. 16(1), com a temática central "Metodologia do
Ensino".

Com isto o CBCEcumpre rigorosamente seu calendário
de publicações de 1994.



DIVULGAÇÃO DE EVENTOS •• • • • • • • • • • • ••

IV Congresso de Educação Física e Ciências do Desporto dos
Países de Língua Portuguesa.
Local: Coimbra - Portugal
Data: 2 a 5 de Março de 1995.
Endereço: Secretariado do IV Congresso de Ed. Fís. e Ciências
do Desporto

Curso de Ciências do Desporto e Educação Física
Estádio Universitário
3000 Coimbra - Portugal

XV Congreso Panamerlcano de Educaclon Flslca
Local: Lima - Peru
Data: de 09 a 14 de julho de 1995
Endereço: Estadio Nacional, Puerta 4, ler. Piso, Oficina 23

Telefax (51-14)334174 - 330255
Lima 1 - Peru

NOVA REVISTA CIRCULANDO • • • • • • • • • • • • •
Está circulando a Revista Movimento editada pela Escola

de Educação Física da UFRGS.Endereço para correspondência:
Av. Salvador França, 1700 - Jardim Botânico
Setor Financeiro
90690-000 Porto Alegre - RS

• •• ••••• ••• •• ••••• •• •• • • •
DISCORPO 3

Informamos também que já está circulando o número 3
da Revista Oiscorpo editada pelo Departamento de Educação
Física e Esportes da PUC-SP,cujo endereço é:

Rua Monte Alegre, 984 - Sala 6
05014-001 São Paulo - SP
Fone (011) 65-7715



NOTíCIAS DAS
SECRETARIAS ESTADUAIS DO CBCE •••••

Pernambuco
A Secretaria de Pernambuco realizou eleições sendo eleita a

chapa "Cidadania e Ciência com Consciência", composta pelos
seguintes membros:

- Marcelo Soares Tavares de Meio (Secretário)
- Marcílio Souza Júnior (Secretário Adjunto)
- Cláudio Santos Júnior (Tesoureiro)
A posse da nova Secretaria Estadual aconteceu no dia

10_10.94 na Livraria Livro 7, ocasião na qual foi lançado o Livro da
sócia-pesquisadora do CBCE Carmen Lúcia Soares: "Educação Rsi-
ca; raízes européias e Brasil".

O novo endereço da Secretaria de Pernambuco é:
Secretaria Estadual do CBCE-PE
ESEF/UPE
Rua Arnóbio Marques, 310 - Santo Amaro
Campus Universitário
50100-130 RECIFE-PE

A Direção Nacional deseja multo sucesso aos Integrantes
da Secretaria e aos seus colaboradores e agradece a Prof-!.Sandra
Sales e suas(eus) colaboradoras(es) pelo grande trabalho que rea-
lizou frente a Secretaria de Pernambuco até então!

~
A Secretaria Estadual de Sergipe juntamente com a Secreta-

ria de Educação do Município de Aracaju e o Departamento de
Educação Rsica da UFS, promoveu e realizou o curso "Educação
Rsica: a prática pedagógica em discussão", ministrado pela sócia-
pesquisadora do CBCE Prof", DrJ. Celi Taffarel, nos dias 21 e 22 de
outubro de 1994.

O evento revestiu-se de grande sucesso e contou com a
expressiva participação de 150 pessoas.

Parabéns!

c.e.ará
É com satisfação que comunicamos que a Secretaria Estadu-

al do Ceará está sendo reativada. Recebemos correspondência as-
sinada pelos Professores Júlio César da C. Alexandre e José Osmar
V. Filho, informando sobre os esforços no sentido de organizar o
trabalho do CBCE naquele estado. O representante temporário é o
Prof. Júlio César da C. Alexandre:

Rua Capitão Meio, n2• 3910
Bairro Pio XII
60120-220 Fortaleza - CE



AGENDANDO o
IX CONBRACE
IX CONGRESSO BRASILEIRO...•..

DE CIENCIAS DO ESPORTE
Interdisciplinariedade, Ciência e Pedagogia

De 3 a 8 de Setembro de 1995,
a realizar-se no Centro de Educação Física e Desportos
da Universidade Federal do Espírito Santo (CEFOjUFES)



INFORMATIVO DA
COMISSAO ORGANIZADORA

DO IX CONBRACE

N!!. 1- out/dez de 1994

Tem o presente suplemento o objetivo de informar
aos sócios e demais interessados em participar do IX Con-
gresso Brasileiro de Ciências do Esporte (IX CONBRACE)as
deliberações e iniciativas da Comissão Organizadora deste
evento até a presente data.

*Data. lru.aJ e temâtlca: de acordo com as decisões da
assembléia geral do VIII CONBRACE(Belém, 1993) e o III
Encontro de Secretarias Estaduais (Vitória, 1994). formali-
zou-se:

IX CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE

Interdlsclpllnarledade, Ciência e Pedagogia

De 3 a 8 de Setembro de 1995, a realizar-se no
Centro de Educação Física e Desportos da

Universidade Federal do Espírito Santo (CEFDjUFES)

CEFDjUFES
Av. Fernando Ferrari, sjn2 - Goiabeiras
Vitória-ES - CEP:29060-900
Telefone e fax: (027) 335-2620

*Comlssões: para viabilizar o evento, foram criadas as se-
guintes comissões: comissão organizadora, comissão cien-
tífica, secretaria geral, comissão de finanças, comissão de



de apoio logístico e comissão SOCIO cultural, todas com
atribuições definidas no projeto do IX CONBRACE.

Até outubro estavam instaladas a Comissão
Organizadora, composta pelos professores Amarílio Ferreira
Neto, Anselmo José Perez, Fernanda Paiva, Ricardo Lucena
e Valter Bracht e a Comissão Científica, composta pelos
professores Adroaldo Gaya, Antônio Carlos Guimarães, Mar-
co Stigger, Mário Brauner, Ricardo Petersen e Silvana
Goellner.

*Dlnâmij:a_s_.do_e_'lento: buscando tornar o CONBRACE um
fórum que trabalhe coletivamente para a superação de al-
guns dos impasses acadêmicos ora vividos pela educação
física/ciências do esporte (EF/CE), trabalho esse expresso
na produção de um documento final do evento que visa
captar o atual quadro das discussões político--científicas
dentro do CBCE, a estruturação dos trabalhos e a definição
das dinâmicas adotadas para o debate ficam assim definidas:

Conferência
Configura-se como uma exposição oral pelo conferen-

cista versando de forma aprofundada sobre a temática cen-
tral do evento. A este será concedido um tempo de 60
minutos para sua exposição. A seguir prevê-se a participa-
ção do debatedor que disporá de 20 minutos para,
problematizando a análise apresentada pelo conferencista,
elencar/destacar pontos para discussão que deverá ocupar
os 40 minutos restantes do tempo previsto para esta dinâ-
mica (total de 2 horas). O referido debate, nesta oportunida-
de, restringir-se-á à conferencista e debatedor. A apresenta-
ção de ambos, assim como o encaminhamento dos traba-
lhos será de responsabilidade do coordenador. Ao conferen-
cista será solicitado pela Comissão Científica, em data a
ser por ela estabelecida, o texto da conferência com no
máximo 25 laudas. Ao coordenador será solicitado um pe-
queno texto, de no máximo 3 laudas, apresentando o confe-
rencista e o debatedor. É facultativo ao CBCE, transformar
em texto a intervenção do debatedor por transcrição de sua
fala.



Espaço aberto
Dinâmica reservada a continuação e ampliação da

discussâo iniciada na dinâmica anterior (conferência). Confi-
gura-se como espaço aberto ao debate para todos os inte-
ressados numa reflexão coletiva. Num momento imediata-
mente posterior à conferência, será reservado um tempo de
2 horas, onde conferencista e debatedor responderão à ques-
tões colocadas pelo público presente. Esta dinâmica tem
como objetivo de trabalho equacionar o debate em torno do
tema especificamente em pauta, de onde deverão redundar
sugestões de encaminhamento, na forma de diretrizes gerais,
a serem submetidas à assembléia geral do CBCE. No Espaço
Aberto permanece a figura do coordenador, que orientará os
trabalhos. Sugere-se que o grupo presente eleja um partici-
pante como relatordas discussões e propostas.

Mesa redonda
Configura-se como uma exposição oral de abordagem

diversificada. Compõem a mesa até 4 expositores e um
coordenador. Os expositores terão, cada um, o tempo máxi-
mo de 20 minutos para, de forma sucinta, proferir sua
análise sobre o tema em pauta. Ao coordenador caberá
apresentar os expositores, bem como orientar o debate
entre a plenária e os componentes da mesa. A cada exposi-
tor será solicitado pela Comissão Científica, em data a ser
por ela estabelecida, um resumo de uma lauda relatando a
abordagem que fará do tema.

Painel
Configura-se como exposição oral composta, da qual

participarão dois painelistas versando sobre temas diferen-
tes, porém, afins. Cada painelista disporá de até 40 minu-
tos para fazer sua exposição. Compõe também o painel, um
mediador que terá como atribuições apresentar os
painelistas, orientar, através' de síntese articuladora, o de-
sencadeamento do debate bem como organizar o mesmo.

Grupo de trabalho
Configura-se, neste IX CONBRACE, como espaço de



finalização das discussões previamente organizadas e
publicadas pelas secretarias estaduais do CBCE acerca das
4 temáticas apontadas pelo relatório parcial dos trabalhos
já iniciados no VIII CONBRACE referentes à elaboração de
uma política de ciência e tecnologia da área de educação
física/ciências do esporte. publicado no Boletim Informativo
do CBCE nº 2, ano XVI. Os grupos de trabalho tem como
objetivo primordial trazer sugestões de encaminhamento,
sob a forma de diretrizes gerais para a dinâmica da oficina.
a serem inseridas no texto do documento final do IX
CONBRACE. Devido ao caráter organizacional transitório
desta dinâmica. cada grupo deverá manter os coordenado-
res e relatares já designados para as "ex-oficinas " (VIII
CONBRACE).

Oficina
Configura-se como espaço de elaboração do docu-

mento final de cada CONBRACE.. a ser submetido a aprecia-
ção e votação na última assembléia geral do evento. Partici-
pam da oficina um coordenador e um relatar previamente
indicados, bem como os coordenadores e relatares dos
grupos de trabalho e dos espaços abertos.

Seminário introdutório
Configura-se como atividade desenvolvida sob a for-

ma de mini-curso. envolvendo explanação, leitura orientada
e debate objetivando a introdução crítico-reflexiva dos inte-
ressados na teorização de um determinado autor, tema ou
corrente de pensamento. Cada ministrante de seminário
proposto, deverá. por ocasião do aceite. enviar a ementa e
bibliografia sumária que irá discutir. Sugere-se também pro-
duzir um texto de até 20 laudas, a ser encaminhado à
comissão científica no prazo solicitado. juntamente com o
pedido de material didático que utilizará na condução do
seminário.

Encontros especiais
Configura-se como espaço de encontro específico

para instituições. entidades, movimentos organizados ou



grupos de pessoas que queiram reunir-se para articulação
ou aprofundamento de discussão acerca de assuntos de
interesse comum. Cada instituição, entidade ou grupo inte-
ressado deverá encaminhar à comissão organizadora do
evento, em prazo determinado, um oficio solicitando a inclu-
são do "seu" encontro especial na programação do
CONBRACE,informando sumariamente o(s) assunto(s) que
nele serão tratados. Os encontros especiais têm a duração
mínima de 6 e máxima de 8 horas e são de responsabilida-
de de seus solicitantes.

Comunicação coordenada
Configura-se como atividade destinada à apresenta-

ção de resultados de pesquisas já desenvolvidas. Os traba-
lhos encaminhados serão organizados em sessões de acor-
do com sua especificidade de área e/ou temática. As ses·
sões serão dirigidas por um coordenador que deverá apre-
sentar os pesquisadores, levantar questões para o debate,
bem como organizá-Io. A cada apresentador de trabalho
inscrito será concedido o tempo de 20 minutos para sua
exposição, seguidos de 10 minutos de debate. A inscrição
do trabalho deverá ser feita através do envio do resumo
(em formulário próprio) e de um texto de até 10 laudas
(sob a forma de relatório ou ensaio), do formulário de Ins-
crição e do pagamento da taxa de Inscrição.

Temas-Livres
Configura-se como atividade destinada à apresenta-

ção de projetos de pesquisa, pesquisas em andamento ou
relatos de experiência. Os trabalhos deverão ser encami-
nhados na mesma formatação anteriormente descrita e se-
rão organizados em sessões sobre temas específicos. O
expositor de cada trabalho disporá de 10 minutos para sua
apresentação, seguidos de 5 minutos para escla-
recimentos, sugestões e/ou troca de experiências. A forma
de inscrição de trabalho é a mesma que a indicada na
dinâmica de comunicação coordenada.



*Mlnuta da programação: De acordo com o 111Encontro de
Secretarias Estaduais que, dentre outras coisas teve como
atribuição sugerir, discutir e encaminhar a temática a ser
discutida no IX CONBRACE,deliberou-se:

Conferência 1- Interdisciplinariedade na ciência
Conferência 2 - Interdisciplinariedade na pedagogia e

no ensino
Mesa redonda 1 - Perspectivas da interação entre

ensino e pesquisa
Mesa redonda2 -Interfaces entre filosofia, ciência e arte
Painel 1-Aprendizagem motora e Filosofia das ativi-

dades corporais.
Painel 2 - Sociologia das atividades corporais e

Biomecânica.
Painel 3 - Epidemiologia da atividade física e História

da educação física.
Grupode trabalho1-Pós-graduaçãoem EF/CEno Brasil
Grupo de trabalho 2 - Estatuto epistemológicoda EF/CE
Grupo de trabalho 3 - Editoração em EFICE no Brasil
Grupo de trabalho 4 - EF/CE no Brasil hoje
Oficina - Para uma Política de Ciência e Tecnologia

para a área da EFICE.
Seminários Introdutórios:
1. Pedagogia libertadora e a EF
2. Pedagogia histórico-crítica e a EF
3. O jogo nas diferentes perspectivas teóricas
4. A EFe a questão de gênero
5. A historiografia em EF
6. Nutrição aplicada à atividade física
7. Pesquisa etnográfica em Educação e EF
8. Ideologia e movimento humano
9. Dança em aulas de EF
10. Metodologias de ensino alternativas em EF
11.Antropologia do movimento humano
12. Introdução a EFadaptada
13. As relações entre trabalho, lazer e EF
14. Educação psicomotora

Obs: para cada seminário serão oferecidas 50 vagas



DISPOSIÇAO ESTRUTURAL DO IX CONBRACE
DOM SEG TER QUA QUI SEX
03/09 04/09 05/09 06/09 06/09 07/09

8:00 Entrega Temas Livres e Temas Livres e Temas Livres e Temas Livres e A
às 10:00 de Material Comunicações Comunicações Cornu nicações Comunicações S1------ ----- ------ ------

GTs 1. 2, 3 e 4 GTs 1. 2. 3 e 4 GTs i, 2, 3 e 4 GTs i, 2,3 e 4 S
---- E

10:15 Entrega Conferência Conferência Mesa Mesa M
às 12:15 de Material 1 2 1 2 8
14:00 15:00 Espaço Aberto 1 Espaço Aberto 2 Espaço Altern. Espaço Altern. L

1------ ----- ------ 1------- Éàs 16:00 Assembléia Encontros Encontros Encontros Encontros
---- do CBCE Especiais Especiais Especiais Especiais I

16:15 1----- A
às 18:15 Posse da Nova Seminários Introdutórios e Oficinas

Diretoria . GI

19:30 20:00 Happy hours E
às 21:30 Cerimônia de P a I n e I s R

Abertura I I
com noite de

Apres. dos livros 1 2 3 autógrafos A
Show de Abertura L

-- ---_._-- ---



*Orlentações gerais para Q envlQ de trabalhQs clentíflcQs

Na expectativa de alterar num futuro próximo a dinâ-
mica das comunicações científicas, hoje sob a forma de
temas livres e comunicações coordenadas, para a discus-
são acadêmica em eixos temáticos e/ou grupos de traba-
lho, o 111 Encontro das Secretarias Estaduais (no qu tange
ao formato) e a Comissão Organizadora (no qu tange aos
prazos) deliberaram que:

1) Toda comunicação científica, seja ela tema livre ou
comunicação coordenada, deverá ser submetida à aprecia-
ção da comissão científica sob a forma de artigo ou ensaio
(pesquisas concluídas) ou relato parcial de pesquisa (pes-
quisa em andamento), em texto corrido de até 10 laudas.

2) Esses trabalhos serão encaminhados em formulá-
rio contínuo (texto corrido) com as seguintes margens: mar-
gem superior 3 em, margem esquerda 3 cm, margem inferi-
or 3 em, margem direita 2 cm. O texto deverá estar em
espaço 2.

3) Todo trabalho deverá conter uma folha de rosto
padrão (antigo formulário para inscrição de temas-livres), a
ser distribuída pelo CBCEa partir de fevereiro de 1995, da
qual constarão o título do trabalho, o(s) nome(s) do(s)
autor(es) e sua(s) instituição(ões), um resumo de até 10
linhas datilografadas (64 toques/linha), as palavras chaves
e a fonte de financiamento (quando for o caso).

4) O prazo de envio de trabalhos para o IX
CONBRACEé 30 de marco de 1995. Estes deverão ser
remetidos para a Diretoria Científica:

Silvana Goellner
Rua Dona Augusta 290/302
Bairro Menino Deus
90850-130 Porto Alegre - RS

* Para a apresentação de trabalhos, o(s) autor(es)
deverá(ão) estar necessariamente inscrito(s) no IX
CONBRACE.


