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IDENTIFICACAO DA INSTITUIC~O

o Colégio Brasileiro de Ci&ncias do Esporte. institui~âo cien-

t (fica e cultural (estatuto em anexo) congrega e representa os

estudantes. professores e pesquisadores da ~rea das ci&ncias do

esporte no Brasil. Apresenta atualmente um numero de

mil e trinta e nove) membros; aproximadamente e est~ se-

diado na Faculdade de Educa~âo ~Islca da UNICAMP (Caixa Postal

6134 CEP 13081 - Campinas - SP - Fone: 0192 - 39.3697. (ANEXO 2)

E" registrado no Ministério da Fazenda - no Cadastro Geral

Contribuintes nº 51146611/0001-83 e ainda no Conselho Nacional

de Serviço Social conforme processo nQ 23002.002616/88.33. A-··

guarda deferimento do Ministério da Justiça para ser reconheci-

do como Entidade de Utilidade P~bl ica conforme processo e n c a+

minhado de nQ 08000.0066913/89-15. bem como aguarda deferimento

para ser cadastrado no Ministério da Cultura - Cadastro Nacio-

naI de Pessoas Jurídicas de Natureza Cultural conforme processo

nQ 007237/89-81 (ANEXOS 3.4r5 e 6).

E' registrado ainda, junto a Sociedade Brasileira para O Pro-

gresso da Ci&ncia conforme declaraçâo em anexo (7) e junto ao

Conselho Internacional para a Ci&ncia do Desporto e da Educa~âo

Fí,-:;ic<:\

S JJ. ;cI, atual diretoria e composta pelos segu int e,::,

membros pesquisadores:

Presidente - Celi Nelza Zulke Taffarel - UFPE/UNICAMP

Vice-Presidente - José Alberto Aguilar Cortez - USP



DirEtor Administrat ivo - Antonio RobErto Rocha Santos - UFPE

Di ,.-e t o r C i e n t í f i c o MichEl i Orte9a Escobar - UFPE

DirEtor FinancEiro - Cláudio Miyagima - UFPR

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

_.. r, - /'ian t: f.·:m Em cir·cI.11aç:ao- vinculando informaç:aEs dE

técnico E científico ..

BRASILEIRA DE ClfNCIAS DO ESPORTE - TiragEm de 4.000

(quatro mil) eXEmplares Encontra-se Em faSE dE Feformulaç:ae

com a definiç:ao de uma nova linha Editorial objetivando abran-

9EF p~bl ice mais amplo; sua periodicidadE E quadrianual BOLE-

TIM BRASILEIRO DE CI~NCIAS DO ESPORTE - Circulaçao mensal de

1.500 EXEmplares ..

- Real iza dE dois Em do i '::;.an o s o CONGRESSO BRASILEIRO DE

DO ESPORTE ..

1.979 - Sao Caetano do Sul - SP

1981 - Londrina - PR

1983 - Guarulhos - SP

1985 - Poç:os de Caldas - /'iG

:í.987 - Pecife - Fl r.:.
1- •

1989 - Brasília - DF ..

C - Real iza anualmente. através de suas sEcretarias ou com i.::;-

SOES 0<::-, eVEntos técnicos-científicos

Estaduais e REgionais.



D - Mant~m em funcIonamento 24 Secretarias ou comiss~es Pl'"ovj-

SOl'"Ias nos estados brasileiros qUE operacionalizam a nível dD

estado o estatuto da entidade.

E - Participa anualmente da Programa~âo das Reuni~es da Soe i e····

dade Brasileira para o Progresso da Ciência e comp3e a Comissâo

de Ent idades Científicas do Brasil.

F -- Mant~m representaç3es. assessorias bem como convênios cle

c oop er a~ ,,\.0 t~cnica-cient{fica Junto a Ol~g~\os. i n s t Lt u í c ó e s E

G - Mant~m relaç:3es de Cooperaç:âo

cumentaç:âo de estudos e pesquisas

com orgios e centros de

e orgios de forma~âo de

clo-

J'" ts>:

cur s.os humanos.

H - Encaminha suas publicaç:3es e programa~3es para as Institui-

~ões de Ensino Superior do Brasil que mant~m cursos de Educa····

G:ao as Associaç:3es de profissionais da ~rea e

ainda. para outras Instituições de Ensino Superior. sediadas em

países da Am~rica Latina. Am~rica do Norte. Canad~ e Europa.

I Encaminha respostas a perguntas enviadas pelos seus membros

ou p~bl ico em geral. sobre questões afetas a area das Ciências

do Esporte. atrav~s da colabora~âo de seus membros pe~:;quisacio····

J - Presta assessoria a instituições p~blicas 01.1 privaclas. ~.-

trav~s da atua~âo cios seus membros pesquisadores.

L - Representa e encaminha os interesses da comunidade cientí-

fica da irea das Ciências do Esporte junto aos orgios do pode,"



público (Secretaria de Ciência e Tecnologia - CNPq - CAPES -

SEED/CND/MEC - Constituintes Estaduais. Secretarias

ele Cif:ncicl.e Tecnologia. Educa~âo. Cu lt ur a e Es;porte. IES e

outras inst itui~Bes científicas e associa~Bes da sociedade ci-

v i "1 ) •

Todos estes servi~os sâo prestados gratuitamente pelos Membros do

Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte.

seguir, passamos a descrever o URelatório de Atividade - Ges-



i. INTRODUCÃO

Através do presente documento URELATóRIO FINAL DAS ATIVIDA-

DES GEST~O CSCE 87/89. pretendemos comunicar aos membros do CBCE

bem como. aos demais interessados. o desenvolvimento dos traba-

lhos precípuos a ,essa institui~âo científica.

Além de comunicar. e assim prestar contas as comunidades

científicas da área. pretendemos ainda. registrar dados. sistema-

tica e detalhadamente. para que possamos ter. com mais clareza.

elementos que nos possibil item acompanhar o desenvolvimento his-

tórico de nossa institui~âo.

Inicialmente identificaremos o CSCE. para. em seguida. reto-

mar mos as metas apresentadas pela atual gestâo. quando da ~lt ima

elei~âo ocorrida em Recife: PE. durante a real iza~âo do v CON-

GRESSO BRASILEIRO DE CIiNCIAS DO ESPORTE. abordando posterior-

mente trabalhos real izados em diferentes ~mbitos de atuaçâo do

CBCE.

Mas. para que tais trabalhos nâo sejam aval iados upor forau

da história. vamos expor ainda. nesta introdu~âo. alguns elemen-

tos fundamentais que. além de caracterizarem o per{odo no qual se

deu esta administraçâo. nos permitirâo ainda expl icitar mais uma

vez. o fio condutor das aç~es desenvolvidas.

Em setembro de 1985 assumia a direçâo do CSCE. profissionais

que entendiam ser imprescindivel que a produ~âo e veiculaçâo do

conhecimento científico fosse vinculado às exigincias de uma so-

ciedade ávida por Democracia. e por prát ica sociais sintonizadas

com as . ~asplra~oes do conjunto dos brasileiros.

Se na fundaçâo do CBCE. em 1979. entendia-se que os objeti-



vos da entidade deveriam ser: ~promover e incrementar a investi-

ga~âo cient ifica relacionado com o efeito da at ividade física

sobre a sa~de do ser humano em virias etapas da vida; congregar

profissionais e estudantes que estejam atuando na irea de ciên-

cias do esporte e atividade f{sica; determinar os índices de ap-

t idâo f{sica nas ireas biológicas. psicológica e social da popu-

la~io brasileira E zelar por um elevado padrâo ét ico na irea da

ciências do esporte. conforme apontam os documentos. o movimento

da história exigiu novos compromissos e novos objetivos. Objeti-

vos estes que foram captados e expressos em um novo estatuto,

elaborado democrat icamente e aprovado na gestâo passada. cabendo

a gestio que agora se encerra implementi-lo.

Entendendo portanto. como papel do Colégio Brasileiro de

Ciências do Esporte enquanto ent idade científica e cultural. con-

grega membros estudantes. efetivos e pesquisadores. para incenti-

var a produçâo do conhecimento sobre o movimento humano (enten-

dendo-se o movimento humano enquanto fen5meno biológico. neuro

comportamental e sócio cultural). criticar e veicular de diversas

maneiras este conhecimento. incentivando interc~mbios e posicio-

nando-se em quest~es de Pol fticas Nacionais. Estaduais e Munici-

pais. buscamos dar consequência a estes objetivos. Temos clareza

de que o conhecimento cientffico e tecnológico é fator determi-

nante em qualquer modo de produçâo. sendo portanto, um dos. entre

outros. fator decisivo nas transforma~~es sociais.

Pautando a direçio pol(tica das aç~es sob este entendimento.

levamos adiante as aspiraç~es expressas no seio do CBCE por uma

estruturaçio administrat iva democritica. descentralizada e por

uma ampl iaçio das possibilidades de manifestaçio de diferentes



concep~oes cientrflcas. Para tanto respaldamo-nos no conhecimento

científico historicamente~ manifestado e acumulado no interior do

CBCE ..

Entendemos ser esta dire~~o pol(t ica consoante com o pro-

CE~SSO hist6rico vivido pela sociedade brasileira neste momento.

no qual temos a promulgaç~o da carta Const itucional de 1988. que

se por um lado nâo atendeu plenamente as aspiraç~es dos nde bai-

di 1'. ia Flcwestan F ern an cle s , pOlr ou t r o , t: I~ou x e

que. com certeza. decorreram principalmentel da press~o exercida

pelos; mov inie nt os sociais organizados. Movimentos sociais estes

que levantam. representam e defendem as bandeiras da democracia

(·:·:mnos so oa i s ,

no plano polít: ico vivemos o momento da elabora~~o das

leis complementares a Carta Constitucional promulgada e das cons-

t: i t u í n t cs estaduais. Leis estas q I.H::.' e Si t ~\o s end o gest:<:.l.d,:.\sem um

quadro político. onde as for~as antagon icas \~ se c on+r on t am

onde os interesses de grupos organizados se manifestam e se fazem

valer. Também neste espa~o nos fizemos presentes enquanto ent ida-

de científica e cultural.

No que diz respeito c on fI" on t amos

nestE período com dois UpacotesU (Plano Bresser e Plano Cruzado

Novo). que n â o imp e d i r am o mais altos índices de

i n·f1 a~~(J e os mais baixos índices salariais de toda a nossa his-

tdria. A miséria ampliou seu lastro. suas formas e seus cont or >

nos e ela pode ser constatada no cotidiano de quase 70% do povo

No plano da Ciência e Tecnologia. vivemos neste período um

com a cr i cu;;:âo de um l'iinistério específico



p ar a estas q 1.1estões ,
/

Ministerio e após a substitui-

OE tris Ministros, dissolveu-se. Reduziram-se os or c ante n t o~:;

aos menores da d~cada. desart iculou-SE uma tinue pol (tica cienti-

fica nacional, submeteu-se as agincias fomentadoras de estudos p

a situaç:ões constrangedoras. e criou-se uma Secretaria

Especial da Ciincia e Tecnologia. E dentro deste quadro de insta-

bil idades, todas as instituições e entidades estiveram sujeitas a

grandes incertezas, inclusive de subsistincia dos setores.

CBCE, compondo tanto a SBPC como o CONSELHO DE ENTIDADES

C I ENTiF IC(\~) DO BRASIL, PARTICIPOU DA LUTA CONJUNTA EM DEFESA

E TECNOLOGIA em nO·5~>O P<:l.1·5.

No Plano da Política Educacional, o CBCE acompanhou e parti-

c:ipou. juntamente com outras ent idades cient (ficas e sindicais da

da Educaç:io. da luta em defesa da escola p~bl ica de qua 1 i _..

c!ade. por melhores condições de ensino e pesquisa. por ampl iaç:io

do acesso a educaç:io. Nos colocamos aD

1a do da luta em defesa das Universidades P~bl icas. nos fazendo

ma.n i+e s t aç:ões E Encaminhando pressões

c.on s t i t u í d o s ,

Temos muito claro que desenvolver a ciincia e tecnologia.

também na irea de esportes. significa uma responsabilidade con-

Junta. e não duzia de abnEg~dos. O prob Iemê\ do

desenvolvimento científico tamb~m na irea de Ciincias do Esporte,

antes de tudo um problema pol itico e social. vez que este de-

s envot v i me n t o esti afeto a muitos setores. como por exemplo. os

setores responsiveis pela formaç:io profissional. pela produç:io do

conhecimento. pela difusio e critic~a do conhecimento, pelos se-

tores fomentadores da pesquisa científica e tamb~m pelos



que se valerio deste conhecimento.

F foi exatamente sob este entendimento que buscamos desen-

volver as at ividades próprias ao CBCE. conforme relataremos a se-

9uir. iniciando o relato com a exposl~ao de nossa u ,propos~a de



2. CHAPA -COMPROMISSO- - PROPOSTA DE PROGRAMA

Apresentada aos membros do CBCE em Assembl~ia realizada em Reci-

fe - PE durante a real izaç~o do V Congresso Brasileiro de Ciên-

cias do Esporte.

Prezados Colegas,

Entendemos ser obrigaç~o de todos aqueles que pleiteiam

assumir a Direç~o do CBCE. conhecer sua história atrav~s de uma

perspectiva que de conta do car~ter dinimico do seu processo e da

relaç~o inquestion~vel de sua história particular com aquela ou-

tra pertinente ~ sociedade na qual se encontra inserido.

De posse de tal entendimento e cientes de que a histó-

ria n~o se ser em tom de farsa, temos claro que

dirigir o Col~gio Brasileiro de Ciências do Esporte. hoje. é um

compromisso que tr~s em si. desafios distintos daqueles enfrenta-

dos por colegas em gestBes passadas. como também certamente dife-

rentes daqueles que nos depararemos no futuro. Isso porque a con-

juntura sócio-po} ft ico-econ3mica da sociedade brasileira. hoje.

tris contornos que a diferenciam de outros momentos históricos.

Fazemos parte de uma geraç~o privilegiada. As portas do

ano 2.000. cumpre-nos colaborar na construç~o de mecanismos que

possibilitem ingressarmos no s~culo XXI com um nível de Humanida-

de que corresponde ~ capacidade do Homem - ser dotado de raz~o e

- de construir uma sociedade justa. onde as desigualdades

sociais sejam letras mortas.



Vivemos, num misto de entusiasmo e frusta~âo. o cl ima

de uma Assembl~ia Nacional Constituinte que, mesmo destituída da

liberdade e da soberania que almejávamos a ela. nos mobiliza a

todos no sentido de tra~armos as linhas mestras sobres as quais

buscaremos construir uma sociedade isenta de inJust i~as.

ant inomias ideológicas cada

vez mais explícitas. Neste embate. temos percebido significat ivas

conquistas dos que mistificam a realidade no sentido de garantir

suas vantagens e regalias obt idas ~s custas de uma enorme carga

de sacrifícios impingidos à maioria da sociedade brasileira.

Urge. pois. assumirmos posiçâo nessa luta. como cida-

dios e profissionais que somos. pois ~ na condiçio de especial is-

tas da Motrlcidade Humana que nos apresentamos a vocês. colegas

do CBCE. como componentes da Chapa uCOMPROMISSOu•

Compromissados estamos~

Com a proposta vinculada aos varios nlvelS de ensino. configu-

rando um projeto pol {tico de Educaçâo Física e Esporte Nacio-

na1 que atenda tamb~m as necessidades concretas da populacâo.

em termos de educaçio. esporte e lazer, na busca da social iza-

çâo da Educaçâo e Sa~de como condiçio de cidadania;

Com a produçio e disseminaçâo do conhecimento - patrimBnio his-

tórico da humanidade - art iculadas às necessidades de superaçâo

das desigualdades sociais;

" Em maximizar a part icipaçio, produ~io e divulga~io das diferen-

tes áreas do conhecimento que envolvem o Homem em movimento.



Possuímos como METAS:

Consol idar o processo de modernizaçio dos servi~os

pelo CSCE;:

Elaborar o regimento interno da entidade;

Implantar e implementar as Secretarias Regionais do CSCE;

Maximizar o intercimbio com as sociedades cient (ficas e or s a o s

financiadores da pesquisa;

Estreitar o contato entre os sócios do CBCE; Ampliar o quadro

associat ivo e o espectro das areas dE interesse dos sócios;

política responsável de informaçio científica

t e c n o Ló s i c a r

Interagir com o SIBRADID e demais orgios responsáveis pela in-

buscando garant ir o acesso dos pesquisadores a produ-

ç: ao cient(fica em Educa~io Física e Esporte no Brasil.

Part indo portanto dE compromissos assumidos com ,.:1. comunidadE

c: i e n t íf i ca da árEa de Ciincias do EsportE, passamos a descrever

as at ividades desenvolvidas para concret iza~io das metas est ab e+

lecidas.



3. METAS ESTABELECIDAS E PROCEDIMENTOS ADOTADOS

lf::,mbr-alrinicialmente. que as condiç5es obJet ivas nos

estabeleceram exigências e definiçio de prioridades em relaçio a

forma de participaçio do CBCE neste momento histórico Junto ~ so-

ciedade civil e política. e nos impuseram ainda. sérias

ç: o e-o.:; " Restriç3es estas que toda a comunidade cientifica esteve

sujeita. e que decorreram principalmente de medidas

tais na ~rea de Educaçio. Ciências e Tecnologia. bem como do que
.: 0,0

t: em ~ÓPI-- io dos p<:\_ i -=;E~S dE:pendent es ,

Para a definiçio de prioridades. estivemos atentos. além das

expressas por membros do CBCE. com os fatos e acon-

tecimentos importantes deste momento e ainda. atentos ao

de transformaçio da sociedade brasileira.

A seguir. passamos a explícitar as metas estabelecidas e os

esforços concentrados no sentido de at ing{-las.

setor administrat ivo.além de agilizar o acesso ~s informaç5es en-

tre os membros e a direçio. As 1 imitaç5es impostas

i mp 1 i c aram no reconhecimento da necessidade de uma assessoria o

que foi buscada através da SEC/CBCE/DF através da Firma Delta

na necessidade de aprimorar a informat izaçio do CBCE

a necessidade dp computadores. foram e n c a m i n ha do s,

dois pedidos. Um a n{veI do Ministério da Educaçio SEED/MEC e 01.1-

tro a nível do Ministério da Fazenda. Secretaria da Receita Fede-

raI~ aguardamos deferimento. Outro procedimento obJetivando a mo-

dernizaçio dos serviços oferecidos. foi a busca de subsidios fi-

nan ce ir os nas emp!resas -privad as , Para tanto fez--se impresc ind {·-.IeI

o reconhecimento do CBCE enquanto entidade de utiI idade p~bIica e



tos tomados foram

enquanto entidade registrada no Cadastro Nacional de Pes-também

soa Jurídica de Natureza Cultural, o que nos possibil itar~ os be-

nefícios da Lei Sarney. processos em andamento aguardando deferi-

mento. E ainda. para termos acesso aos recursos advindos dos or-

p0bl icos foi necessário o registro no Conselho Nacional de

Serviço Social: o que ji est~ deferido. Com a parte administrati-

v a e c on t ab Ll o r s an i z ad a s , i n+or mat t z an d o o CBCE e ainda. aCESSO

a recursos da iniciativa privada. com certeza vamos consolidar a

dos SErviços do CBCE, iniciados na gestio passada.

Out:1'"0 set 01'" ao qual est ivemos etentos na busca da

+o i a REVISTA BRASILEIRA DE CI~NCIAS DO ESPORTE. Os procedimen-

os seguintes: composi~io dE um novo Conselho

Eci i t cw i a 1 r sol icita~io dE parecer de Empresas especial izadas no

SEtor; encaminhamento de proposta aos membros do CBCE; "1 e v an t êI.····

mento de sugest3es ao atual perfil da REVISTA. Temos o compromis-

so ai nd a , d e c o l oc ar o s n0meros que encontram-se e m at r a s o em

c: i rc u La c â o , a saber: V.i0 nº 1.2 e 3. que ji estio no prelo. em

fase de impressio.

do. concentramos nossos esfor~os e hoje temos 24 secretarias efe-

tivamente i ns t a La das , ou Em fase de insta"1açio. ou funcionando

com comiss~es provisórias, ou entio. com representa~io. Descreve-

posteriormente, os trabalhos que es- tas secrEtarias estio

desenvolvendo e teremos ainda. em dos;

tr ab a l hos durante a I Reuniio das Secretarias estaduais do CBCE

prevista para o dia 09/09/89.

elaborado através de um dinâmico. com a



SEC/ESTADUAIS. A versio prel iminar foi apresentada em Forta-

leza - CE. na 4i~ SBrC e teremos as deI ibera~~es finais na

n i ~~o das Secretarias durante o VI Congresso BrasileIro de Ciin-

c ias do ESPolrte ..

tj.d:.3~.-=1_1....._n~..x.un ..L;;::.i:i\ci..º-.d.(;L_l_[lJ:.J:.i:::.c.àm.b._LC.L._c..QnL ..3 ..~_S.Q.c...Lr;;:.d.~\.d.J:.~.._.Cj..en.X:.J ..····

fj.s.:.i;I ..s..._J:_ ....~I..I:~..9..~.Q.s..J-~ ..iJ1.~[1.U.:.i.cl.Q.LJ:.z.; ..

sentido. o CBCE consoI idou sua presen~a e estabeleceu

rela~~es e interc~mbios com entidades científicas. orgios ou pro-

dos quais tem. efetivamente. buscado participar. ou con-

tribuir. As entidades cient (ficas. orgâos ou programas aos qua! ,,:.

o CBC está de algum modo. envolvido estio nominalmente relaciona-

dos no item t0 (dez) des t e re la t o rf o ..

tj.E;:.t..z;"_....s ..;~_.E:~t;LE;:jj;..ªJn.E;:.n.LQ_..d.Q_..c..Q.D..t_~t-º-t;:.n_t_I:·.~._Q~. __~.ú.c ..LQ~_ x._._.:.\.lll.F!.J._.l.3r,i.\3..Q.

sent ido

intensificamos a part icipaçâo do CBCE em eventos a nívEl nacional

e internacional. conforme detalhamento do í t cm '-1 (ql.lat,,·o)deste

re la t ó r i o ..

Nest e s ent ido apoiamos de forma efe!: iva a implementa~io

completa do sistema. Encaminhamos as s un t: o ao-s

I'" e i t or: e: ';:; e aos orgâos responsjveis pelo setor sol ici!:ando provi-

d0ncias. O SIBRADID será defini!: ivamente ':;etemb ro

pr ó;'( i mo .. Além disto. foi real izado o I Simpósio de Informática.

Física e Esportes. Vamos contar ainda com a !=leu-ti c i pau"~

G:io da área de Informática e Esportes em nosso congresso com a

C 001" den ad DI" a. do sistema. Mal"i c\ Bastos ..

l"íant ivemos sempre informados os nossos nie mb r o s atrê\.vés de

prospectos via Boletim. explicando como ter acesso aos centros de



5. BOLETIM BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE

5.1. BOLETINS EMITIDOS

1.9 - O IJ. t: ub Ir O de t987 - 4 fo 1h<:).sE~~·~emp1(;'I. Ir es em it idos 2.616
'")0 Novembro de 1987 - 6 folhas exemp 1ares Em it idos 2.6ió"--

':>0 - FeVelrE ir o de 1988 - 7 folhas e~<EmpI<:\rEs emit idos 2.6i6-..1 __

49 - Mar~o dE 1988 8 fohas eXEmplares Emitidos 1.500

198B - 7 fohas exemplares emitidos i.500

69 - Maio de i988 - 8 folhas EXEmplares Emitidos i.500

79 - Junho-Julho-Agosto

de 1<7'88 - 9 folhas exemplares Emitidos 1.500

89 - Outubro-NOVEmbro E

Dezembro de 1988 - 12 folhas eXEmplares emitidos 1.500

99 - JanEiro-FEreiroy

mar co e ab r i 1 de

1.989 - i7 folhas eXEmplarEs emitidos 1.500

i09- Maio e Junho de

1.989 - 18 folhas eXEmplares emitidos 1.500

i19- Julho-Agosto e

Setembro de 1989 - 28 folhas Exemplares emitidos 3.000

5.2. FONTES DE RECURSOS PARA IMPRESS~O DOS BOLETINS

1.Q ao 59 - Recursos advindos do V Congresso Brasileiro de

Ciências do Esporte E rEcursos próprios da arrE-

cada~âo de anuidades.

69 - Apoio da FUNDESPE-PE

ao 11Q- Recursos próprios da arrecada~âo de anuidades.



5.3. PROJETOS ENCAMINHADOS PARA ALOCAC~O DE RECURSOS PARA BOLE-

TIM

i. F li NDE S P E - C!.f::.tl::r. ..Ldn

:3. SEED/l'iEC _..ctef~r:...i..d..Q.

5.4. EM RELAC~O AOS BOLETINS INFORMATIVOS DAS SECRETARIAS ESTA-

ounr s DO CSCi:::

Mantém circulando BOLETIM INFORMATIVO ESTADUAL as seguintes

secretarias: Distrito Federal. Pernambuco. Amazonas. Paraíba. Rio

ele Janeiro. Sio Paulo e Alagoas. Além do BOLETIM BRASILEIRO DC~•...

e.tftN€iA$ DO ESPOI~TE. t emo s pOf···t<:\ntomais setE Bolet i ns E-::;tadu.ais..
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c) Participa~io em comiss3es a nível

CRD-APEFS)

(IES-

d) Organiza~io de excur~3es acadimicas

e) Divulga~io de documentos de interesse dos cientistas da

área

~) Discussio e encaminhamento de posiç3es do colegiado es-

tadual

g) Elaboraçio para exposi~io de estudos e pesquisas

h) Ampl iaçio do quadro de scicios

i) Divulgaçio do CBCE

j) Representaçio do CBCE no Estado (Fundaç3es. IES. Assem-

bl~ias. etc.) e representa~io dos interesses do estado

junto a direçio nacional do CBCE.

k) Encaminhamento de posiç3es Junto as assembl~ias estaduais

constituintes.

6.4. EM RELAÇ~O AOS BOLETINS INFORMATIVOS DAS SECRETARIAS

Encontram-se em circulaçio os Boletins Informat ivos dos Se-

cretários do Distrito Federal; Pernambuco; Amazonas; Para{ba; Rio

de Janeiro; sio Paulo e Alagaas.

6.5. SECRETARIAS ESTADUAIS DO CBCE COMISSõES PROVISóRIAS E RE-

PRESENTAÇõES QUE COLABORARAM COM A ATUAL GEST~O

BRASiLIA - DF

Eliana Caram - Eran Beresfard - Keila Fontana

Barreto.

Astrit Correia



{lL.AGO{lS
~
Edison Franscisco Valente - Márcia Chaves Valente - Maria Angé-

1 ica Peixoto da Rocha - Maria do S. de Souza Leite (.mt on i o P.

L.ima Filho.

SEr~GIPE

Nelson D. Matos - Mauricio Silva.

RIO GRANDE DO NORTE

1<eí.t i a B. C<:\ v a 1 c an t i

MI N{l~;GER A I E

Eustaquia S. de Souza

GO I A::)

f'..livaldoDavid

Maria J. de Souza Gomes - Alberto D. de 01 iveira Pedra Paulo

1''1anesc k i ..

PIAlh

Sergio Luiz Galan Ribeiro - Paulo Cezar dE Ara~jo Carvalho - Ro-

geria Castelo Branco da Silveira ..

Samia Saraiva Saydy

S?~O P r~ULO

Gabriel Palafox Munoz - Sandra Cavasini Palafox - Emédio Bonjar-

dim.



CEAR~
~
Silvia Tedfil0 Machado - Enio Oct~vio Vieira CarIos Augusto

Costa do Nascimento M8nica Gadelha Carneiro Marta Vanini

Tupinamb~ - Mercedes Campelo Laje - Adriano Fortes Maia Jos~

Osmar V. Filho.

RIO GRANDE DO SUL

Acely Escobar - Miriam Burgos - Iara Copora1 AIberto Reppold

Filho - Rosa Maria Garcia - Ana Maira F. dos Santos.

MATO GROSSO DO SUL

Maria Antonieta Mesquita

PARAN~

Joacian Machado - Gil ian Carraro - Terezinha Krassuk i.

PERNAMBUCO

Roseane Almeida - Marcelo Barreto - Claudio Monteiro Romualdo

Ataide - Roseane Patricia S. Silva - Rosana Barbara - Jos~ Maria-

no - Vanilda Paiva.

MATO GR95S0

Kenji Kido Grando

S~O LUIZ DO MARANH~O

Sydnei Zimbes - Lucidios Rocha Santos - Silvana Ara~jo Carlos

Alberto Mart ins.

RONDôNIA

Jonatas de França Barros - Sérgio Luiz de Oliveira



Maria Amél ia Lira de Carvalho Georgeocohama Archanjo Luiz

Antonio Ramos - Joio Calzans Filho - Luiz Antonio Ferreira - Mar-

ceIo Afonso de Carvalho Romilson Augusto dos Santos Kátia

Oliveir"t de Sá - Maria da Concei~io Azevedo.

lHO DE J?lNEIRO
'---------------
Fernanda Paiva - Alexandre Mathias - Mauri de Carvalho Person

Candido da Silva Mathias - Waldir Mendes.

B~lNT{:1 CATAR I NA

Elenor Kunz - Ana Maria de Souza - Carlos Luiz Cardoso

Alberto dos Santos Puga Barbosa - Luiz Geraldo Pontes Teixeira

Maria das Graças Jezini Barbosa.

ESP iR ITO Sf~NTO------
Paulo Gomes Lim<:t

P?lRA:Í:BA

Nelson Figueiredo Filho - Elizabethe Gomes - lraquiti Caminha.



6. SECRETARIAS ESTADUAIS DO CBCE

6.1. SITUAÇ~O DAS SECRETARIAS - Em Rela~io a Administra~io

Contamos atualmente com Secretarias Estaduais do CBCE G~et i-

vamente instaladas nos seguintes Estado Brasileiros~ i- Distrito

2- Paraná. 3- Bahia. 4- Sio Paulo. 5- Rio de Janeiro.

6- Santa Catarina. 7- Ceará. 8- Pernambuco. 9- Alagoas. 10- Ama-

11- Paraíba. 12- Minas Gerais. 13- Goiás. 14- Rio Grande

do Sul. 16- <..•. ,..'
\..Jae] Luiz do Maranhio; 17- Piau{ - Secretarias em fa····

se de gestio com representa~3es: 18- Rio Grande do Norte; 19- Ma-

to Grosso; 20- Espírito Santo; 21- Mato Grosso do Sul; 22- Rond&-

nia; 23- Pará; 24- Acre. Estamos sem articula~io em Tocantins.

Rora ima e r~map<:\..

•., r)
ti • c: n El1 RELAÇ~O A EVENTOS CIENTiFICOS PROMOVIDOS PELAS SECRETI~-

Em rela~io a eventos científicos a nível estadual

mos os eventos Regionais. realizados pelas seguintes SEC/esta-

duais do CBCE Distrito Federal. Rio de Janeiro. Paraná.

Bah i a , Registramos ainda reuni3es e foruns de estudos em outros

SEC/CBCE dos Estados Brasileiros.

1,~;y 6.3. EM RELAÇt~O AS (.HIVIDADES DESEN'')OU.lIDAS PELAS SEC/CBCE ESTA--

DUAIS

a) Planejamento de eventos nos Estados

b) Elabora~io de Boletins Informativos



7. ASSESSORIA DA ATUAL DIRETORIA

Area de Informática - Laércio Elias Pereira. Jonas A.A. Freitas

Gabriel Munoz Palafox

Lei de Diretrizes e Bases da Educa~io Nacional - Carmen L~cia

Soares.

Representaç3es e Secretarias (fase de implantaçio) Vera L~cia

Costa. A relaçio de todos os que efetivamente contribuíram a

nível dos estados encontram-se especificados na rela~io dos

componentes dos SEC/CBCE. na item 6.5 do presente relatório.

Programa Exercício Físico e Sa~de~ Joio Paulo Subirá Medina

Conselho de Reitores (Elenor Kunz - Eust~quia Salvadora de Sou-

za e Sideny Zimbers).

Regimento Interno - Lino Castellani Filho

Ginástica Aeróbica - Conselho Técnico-coordenaçio José Alberto

Aguilar Cortez

Revista Brasileira de Ciências do Esporte Conselho Editorial

i988~ Asdrubal Bat ista. Ieda FolegattiT Joio Bat ista Freire.

Silvana V. FreireT Wagner Wey Moreira. Antonia Bankoff (Editora

Científica) i989~ Aguinaldo Gonçalves. Rossana Valéria de Souza

e Silva (Editora Cient (fica) Apo16nio Abadio do Carmo; Haimo

Fensterseifer; Alfredo Gomes de Faria Junior; Alberto Carlos

Amadio; lêda da Silva Folegatti (bibliotecaria especialista em

documenta~io) Luiz Fernando Vaz Castilho (especial ista em mar-

keting esportivo) Cecíl ia Helena Toledo Vieira (Jornalista)

Empresa assessora Ruralmídia.

Assuntos Internacionais - Victor Matsudo



Expediçio de Revista:

- Leila Magalhies Pinto

Luiz Fernando Monzani.

Maria da Conceiçio Cavalcant

Tereza Luiza de França

Comissio Organizadora - Congresso Regional e Nacional - DF

Keila Elizabeth Fontana

Iran Junqueira de Castro

Vera Lucia Menezes Costa

El ina Caran

Osmar Riehl

Kat ia Montenegro Passos

Astrid Correia

Alvaro Homem

Secretaria e Expediçio

Paulo Guilhermetti

Emédio BonJardim

Dulce Santos Augusto

Br(gida Ta~farel

Iuri Ta~~arel

Terezinha Gomes de Aragio

Tereza Luiza de Fran~a - Ida Comber

Adriana de Farias Gehres

Reestrutura~io de Currículo de Forma~io de Profissionais em E-

ducaçio Física - Katia Brandio Cavalcanti

Lei Orginica dos Esportes - Eduardo Manhies, Valter Brach~7 Li-

no CastelIani. Recebemos colaboraçio do Professor Manoel Gomes



Tubino que nos enviou todos os documentos pertinentes ao assun-

to os quais foram enviados as SEC/CBCE.

Assuntos relacionados

Ciªncias do Esporte

Membros pesquisadores do COCE

as ~reas de conhecimento que compoe as

Conferªncia Brasileira de Educaçio - Carmen L~cia Soares

Coordena~io Cient{fica no Congresso Regional e Congresso Brasi-

leiro do CBCE (até julho 1989) Vera L~cia Costa e Marcia

Franceschi Neto (a partir de Julho/89)

Documenta~io e Informaçio: Iªda Folegatt e Dulce Santos Au-

gusto.

Forum Nacional em Defesa da Escola P~blica na LDB Carmen

L~cia Soares.

08S; Encontram-SE em anexo os relatórios da Professor Carmen L~-

eia Soares sobrE a LDB.



ANEXOS - ITEM ASSESSORIA

Prezados Senhores!

Vencidos os desafios presentes no processo const ituinte. que

traduziu ao longo desses meses a correla~io de for~as existentes

no interior de nossa sociedade. e que refletiu o modo contraditó-

rio como os fatos se sucedem objetivamente. podemos perceber

hoje. com mais nit idez. os avan~os e retrocessos da Carta respon-

sável pela nossa organiza~io social.

Hoje nos deparamos com outros tantos desafios. nos quais se

reproduzem as mesmas lutas travadas entre as for~as progressistas

conservadoras com vistas a regulam~ntar em leis ordinárias.

muito daquilo que a nova Const itui~io abarca genericamente.

Neste sentido. o Colégio Brasileiro de Ciincias do Esporte.

vem juntar-se a outras instincias organizadas da Sociedade civil

para. coletivamente. contribuir na constru~io dos mecanismos que

possam vir a consolidar os limitados, porém significativos avan-

~os conquistados na nova Const itui~io, no que tange. levando-se

em considera~io o imbito de atua~io do CBCE - as quest3es refe-

rentes a estrutura~io e organiza~io da Educa~io Ffsica escolar

no Brasil.

Assim. neste momento. o CBCE busca dar cont inuidade ~s a~~es

por ele já entabuladas a partir de sua part icipa~io na 409 SBPC e

na VCBE. ocasi~es em que chamou para si a responsabilidade de or-

ganizar debates em torno das quest~es pertinentes ~ elabora~io da

nova LDB. No interior esses debates. o redimensionamento da

funçio da institui~io escolar brasileira vem sendo assunto de



interesse de parcelas cada vez mais signi~icat ivs de pro~issio-

nais da Educa~io. Nesse universo. o repensar da Educa~io Física,

enquanto componente curricular dos currículos plenos das Escolas

~az-se de fundamental importância para o anunciar de um novo en-

tendimento que subsidie o enunciar de uma nova pritica pedagógi-

ca, que venha a surgir da compreensio e superaçio da maneira como

ela vem se explicitando em nossos dias.

E' com essa intençio que este CBCE ~az cheg"u- as maos d o:s

documentos que buscam evidenciar que aquilo que rege

suas aç~es, nio se localiza no campo dos interesses corporativis-

tas vinculados aqueles de reserva dE mercado para seus profissio-

nais. nEm tio pouco a um apego extremado as leis que, hipf~r·tro"""·

"F idament E. no i n ter- i o r' do espaço escolar. Os

documEntos que ora ~azEmos chegar as suas mias. pelo c on t r i/r io ,

buscam en~at izar que aquilo que anima as aç~es destE Col~gio. ~ a

possibil idade histórica de con s t ru i r

explique e Just ifique a presença de E.F. enquanto disciplina cur-

ricular no interior do universo escolar.



Of. Circular/CBCE S/N/89 - Campinas. abril. 1989.

Da: Assessoria do CBCE para assuntos da LD8 -Professora CARMEN Ln

f:~Or-)RES ..

EOUCAÇ~O FiSICA FACE LOB

Tem o presente a final idadE dE prestar aos senhorEs as in-

fonnaç:oes relativas aos encaminhamentos dados pelo Colégio 8ra-

sileiro dE Ciincias do EsportE (CBCE) nas questoes qUE SE refE-

re m ~ elaboraç:~o da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educaç~o

Nac ion a 1 (LOB )•

o CBCE tem tido uma part icipa~io at iva nos dEbates nacionais

sobre a elaboraç:~o da nova LDB. tendo chamado a atenç:io da comu-

nidade cient (fica da ~rea sobre a importincia desta questio. des-

de 1987 em seu Congresso Nacional realizado em Olindan

Em 1988. durante a 40ª Reuniio Anual da Sociedade Brasileira

para o Progresso da Ciincia (SBPC) realizada em sio Paulo na iª

quinzena de julho. o C8CE organizou em sua programaç:io para aque-

le evento. um encontro que discut iu a problem~t ica especifica da

Educaç:io Física escolar face a nova LOB. Naquele mesmo encontro.

a diretoria da CBCE sugeriu que os encontros nacionais e regio-

nais da entidade. incluissem este assunto em suas programaç:oes.

A partir daquele encontro. e de posse de algumas contribui-

~oes de membros pesquisadores que se envolveram com esta proble-

mitica. o CBCE part~cipou da V Conferincia Brasileira de Educaç:io



(CSE). realizada em Brasília. cujo tema central foi a nova LDB.

A V CSE. evento dos mais conceituados na area da educa~io.

tinha no ano de 1988 uma final idade particularmente importante.

uma vez que l~ estariam. sendo debatidos os pontos considerados

fundamentais pelos educadores para a elabora~io da nova LOB.

Consciente da importincia de tal evento. o CBCE somou-se as

demais entidades científicas da educa~io. divulgando aos seus 3

mil sócios o evento em quest~o. e abrindo espaço para todos aque-

les que desejassem apresentar trabalhos sobre esta problem~tica.

Lsta divulgaç~o se deu através do Boletim de nº 5 de Abril dE

1988.

Tris trabalhos sob a forma de painéis chegaram as mios do

CBCE. sendo que um deles. intitulado: uA Educa~io Física escolar

face a nova LOBu• trouxe para a comunidade cient {fica da ~rea uma

posiçio acerca da problEm~tica em quest~o. posi~io esta amplamen-

te divulgada e encaminhada ~ entidades cient {ficas e sindicais da

~rea da Educa~io e da Educaç~o Física. as Instituiçies de Ensi-

no Superior que possuem cursos de Educaçio Física das diferentes

regiies do país. ~ org~os governamentais e ~ personalidades polí-

Ainda durante a V CSE. o CBCE passou a fazer parte do Forum

Nacional de Educaçâo. orgio const ituidon por entidades científi-

cas e sindicais da ~rea da educaçio. que pretende congregar as

aspiraçies dos educadores brasileiros em relaç~o a elaboraçio da

nova LDB.

o CBCE entende que até o presente momento o Forum Nacional

de Educaçio representa o canal mais adequado para a discussio da

problem~tica em questio. muito embora sua atuaçio encontre-se no



momento. um pouco t imida para a tarefa que deve desempenhar. Te-

mos encaminhado com frequincia ofícios aos companheiros do Forum

Nacional de Educa~io. e atÉ' o presente momento nio obtivemos

qualquer resposta sobre o andamento dos trabal~os.

Temos em nossas mios as propostas Ja redigidas em forma dE

lei elaboradas pelo Prof. Demerval Saviani. pelo Prof. e Deputado

Otivio Elísio. pela ANDES (Sindicato Nacional) e ainda. subsidios

para discussio da SEC/SP. INEP. CONSED. CRUS.

O CBCE tem acompanhado atentamente as discuss~es das propos-

tas ji redigidos em forma de lei e as tem defendido. muito embora

ainda existam falhas em sua elabora~io. Mas o momento É' propício

para isto: discuss~es em cima de propostas concretas e possíveis

reelabora~~es para novas discuss~es.

Das propostas supra citadas. um ponto merece ser destacado:

aquele referente aos currículos de 1º e 2º graus. Este item

foi elaborado a partir da ciincias e nio de matÉ'rias curricula-

res. Consideramos um avan~o. pois a LDB nio e o lugar mais ade-

quado de se fazer currículo. dizendo por exemplo quais as maté-

rias que deverio fazer parte deste ou daquele grau de ensino.

o CBCE. entendendo a Educa~io Física ~omo uma

curricularu• e portanto tendo um conte~do próprio a ser passado

na institui~io escolar. conte~do este que é fruto de um conheci-

mento sistematizado e acumulado historicamente. acredita que ela

deva ser tratada em igualdade de condi~~es com os demais compo-

nentes curriculares. Portanto. nio advogamos uma obrigatoriedade

art ificial tal qual

Decreto 69.450/71.

ocorre hoje via art. 7º da lei 5.692/71 e

Devemos assegurar a legalidade da Educa~io Física na escola



PEla sua lEgitimidade. a qual nao sEr~ consEguida com artifícios

legal istas. mas com o trabalho competEntE no intErior da insti-

tGi~io escolar. bEm como PElo prOCESSO dE produ~io do conhEcimEn-

Acreditamos qUE esta compreensio da Educa~io Física escolar

face a uma nova LDB, e que tem sido por nós amplamente discutida.

nao seja aquela hegem3nica na area.

Sendo assim. o CBCE. enquanto uma entidade científica.

uma vez reitera sua vontade de veicular documentos. e de promover

discuss3es com aquelas posi~3es E propostas est a~:;

veiculadas desde 1988.

Concluindo o relato de nosso trabalho em rela~io a LDB. ca-

be-nos registrar os debates real izados em outubro de 1988, promo-

vidos pela APEF da Bahia em ltabuna. bem como no Congresso Regio-

nal do CBCE. regiio oeste. realizado em Bras(l ia em dezembro»

Além dos eventos e do envio de documentos. o CBCE também tem

reunido com intelectuais da Educa~io para discutir esta pro-

blemática. Tivemos em setembro de 1988. um encontro com o Prof.

Saviani. e estamos envidando esfor~os para discutir com

todos aqUEles intelectuais E parlamEntarES que Elaboraram propos-

tas de lei ..

Finalmente qUErEmOS frizar que o CBCE. enquanto uma entidade

científica. tem Suas limita~3es. motivo pelo qual tem atuado no

campo que lhe é próprio, ou seja. naquele do debate acadimico, e

tem tido como estratégia pol ít ica. o trato da problemática em

CJuestio. a par-til" do assim. acre.ditamos

podendo contribuir. em conjunto com outras entidades cien-

t {ficas. sindicais e demais organismos da sociedade civil. para a



con 5 ti'·uc~\o de uma LDB que possa sobreviver ao tempo e que repre-

sente os anseias dos educadores brasileiros comprometidos com uma

soe iedadc onde a educaç:io possa ser, de fato. uma prioridade na-

eional.

Sem mais para o momento e esperando ti-Ios informado sobre

os passos dados até o presente momento pelo CBCE sobre a proble-

m~t ica em questio. subscrevemo-nos atenciosamente.

~~
C?lR1'1ENL. SOAR ES

Of. Circular/CBCE S/N/89 = Campinasl julho 1989.

Da~ Assessora do CBCE para assuntos da LDB - Professora CARMEN

(.lssunto: EDUCAÇ~O FiSICA FACE LDB.

Tem o presente a finalidade de informar aos senhores, os en-

caminhamentos dados pelo CBCE no que se refere ao debate nacional

em torno da problem~tica de elaboraç:io da nova LDB, encaminhamen-

tos estes posteriores aos j~ informados em nosso primeiro relatd-

rio de atividades, datado de abril de 1989.

1. No inicio das discussões em torno da LDB. era de nosso

entendimento que a questio curricular nio deveria ser de-



talhada em Lei. devendo ela. LDB. apenas tratar de áreas

do conhecimento. a partir das quais seriam pensados os

dist intos componentes curriculares.

Naquele momento. e tendo este entendimento da LDB. explici-

tamos nossa posi~âo acerca da Ed~ca~âo Física. afirmando que ela

deveria receber o mesmo tratamento que os demais componentes cur-

riculares. sendo portanto entendida como uma udisciplina curricu-

larn• tendo um conte~do própria a ser passado na institui~âo es-

colar. conte~do este que é fruto de um conhecimento sistematizado

e acumulado historicamente. Portanto, naquele momento. nâo advo-

gávamos uma obrigatoriedade artificial tal qual ocorre hoje via

art. 79 da Lei 5692/71 e Decreto 69.450/71.

Acreditávamos que deveríamos assegurar a legal idade da Edu-

ca~âo Física na escola pela sua legitimidade. a qual nao seria

conseguida por art ificialismos legalistas, mas com o trabalho

competente no interior da institui~âo escolar, nos cursos de for-

ma~âo de professores. bem como peló processo de produ~âo do co-

nhecimento da área.

2. Tal posi~âo foi ratificada em telegrama expedido por esta

entidade (CBCE) e endere~ado a Comissâo de Educa~âo. Cul-

tura e Esporte do Congresso Nacional no dia 13 de junho

de 1989 com o seguinte teor:

Brasileiro de Ciências do Esporte entidade

científica que congrega e representa no Brasil. os profissionais.

estudantes e pesquisadores da irea de Ciências do Esporte. tem

acompanhado atentamente as discussaes sobre a elabora~âo da Lei

de Diretrizes e Bases da Educa~âo Nacional. O CBCE. entendendo a



Educa~io Física como uma e portanto

tendo um conte~do próprio a ser transmit ido na instituiçio es-

colar. conte~do este que é fruto de um conhecimento sistemat i-

zado e acumulado historicamente. acredita que ela deva ser

tratada em igualdade de condiç~es com os demais componentes cur-

riculares. Portanto. nio advogamos uma obrigatoriedade artificial

tal qual ocorre hoje via art. 79 da Lei 5692/71 e Decreto nº

69.450/71. Acreditamos ainda que a LDB nio é o local mais adequa-

do para fazer currículo. entretanto. caso esta posiçio venha a

ser vencedora. advogamos para a Educaçio Física o mesmo trata-

mento recebido pelas demais matérias que deverio compor o curri-

culo.

3. Ao longo desse 19 semestre de 1989. um novo entendimento

sobre a questio curricular na LOB foi sendo desenvolvido.

configurando hoje. a LOB. como espa~o no qual um determi-

nado nível de detalhamento curricular se faz presente.

4. Neste novo entendimento da questio curricular na LOB. a

Educaçio Física. juntamente com a EducaçioArtística.

passou a ser contemplada em diferentes projetos de Lei

atualmente em discussio.

5. No quadro que hoje se nos apresenta. o CBCE. em sintonia

com a dinâmica intrínseca ao debate nacional. nio se co-

loca contririo a explicita~âo da Educa~io Física enquan-

to componente curricular na LDB em elabora~io. ratifican-

do com esse proceder uma postura coerente com aquela por

ele assumida no seu envolvimento no debate nacional em

torno desta questâo.



6. Temos at~ o presente momento. conhecimento de mais de 20

contribui~3es ao debate sobre a LOB. Essas

apresentam-se sob a forma de projetos de Lei. reflexBes.

considera~~es e/ou questionamentos e a Educa~io Física

aparece em 5 deles. Oet ivemo-nos mais pormenorizadamente

em um projeto de Lei. aquele de n9 1258. de autoria do

Deputado Otávio Eliseo. A razio e muito simples. ~ que

este e o ~nico projeto de LOB já protocolado e também é

este projeto que tem servido de base para as discuss3es

nacionais em torno da questio.

7. No que se refere ~ Educa~io Física. apoiamos a tese con-

t ida no caput do artigo 30 do projeto acima citado.

teor transcrevemos:

cujo

~A educa~io física e a educa~io artística integrario os cur-

riculos plenos dos ensinos fundamental e mcidio. e da educa~io da

criança de zero ~ seis anosu

8. Guanto ao parágrafo 19 do artigo 30 (supracitado) do mes-

mo projeto. cujo teor transcrevemos:

VA educa~io física deve se ajustar ~s necessidade de cada

faixa etária e ~s condiç~es da populaçio escolar. estando inte-

grada ~ proposta pedagógica da escola. de modo a favorecer o

desenvolvimento motor e a expressio da personalidade do educan-

do" ••• somos pela supressio do conceito ••• ude modo a favorecer o

desenvolvimento motor" •••• por entendê-Io como expressio de uma

visio reducionista da a~io pedagógica da Educaçio Física no con-

texto escolar. sugerindo para o referido parágrafo a seguinte re-



da~ão:

educa~ão f{sica deve se ajustar as necessidades de cada

faixa et~ria e às condi~~es da popula~io escolar estando inte-

grada ~ proposta pedagógica da escola. de modo ~ favorecer o de-

senvolvimento da expressão da personal idade do educandou• (O re-

ferencial que sustenta tal posicionamento encontra-SE nos textos

j~ encaminhados no ano de 1988. como um 19 momento de reflexio

sobre a questio da Educa~io Física face a nova LDB. elaborados

por membros pesquisadores do CBCE).

~
7 • Somos ainda pela supressio do art igo do mesmo projeto

cujo teor transcrevemos:

pr~ticas desportivas formais e nio formais. com a

finalidade educativa E de lazer serio oferecidas e incent ivadas

em todos os nlvels de entendermos que o mesmo

aponta para um n{vel de detalhamento da Educa~âo F(sica escolar.

que extrapola aquele que deve ser exp] icitado numa lei que tem

por objet ivo b~sico definir principios e diretrizes para a educa-

~io nacional.

i0. 0uanto ao Forum Nacional de Educa~âo. temos a sat isfaçâo

de dizer que ele foi rearticulado atrav~s de uma 1ª reu-

niio ocorrida no dia 28 de junho de 1989 em Brasil ia. na

sede da CNTE (Confedera~io Nacional dos Trabalhadores em

Educaçio).

Aquela 1ª reuniio teve por objetivo rearticular as entidades

científicas e sindicais da educaçio em torno da defesa da escola

p~blica gratuita na LDB. Definiu-se tamb~m quais entidades



~ariam parte do Forum e entre elas destacamos o CBCE. Elaborou-se

um cronograma de trabalho que inclui uma nova reuniâo em

Bras{lia nos dias 8 e 9 de agosto próximo. Estaremos presentes E

in~ormaremos em seguida as decis3es ali tomadas.

1i. A síntese dos trabalhos des~nvolvidos pelo CBCE, pav·ti····

cularmente o seu entendimento acerca da Qduca~âo

aPl···ofunda~-o); posicionamentos aqui colocados,

CBCE part icipou neste mes de julho de 4iª Reuniâo

da SBPC. evento científico no qual houve um espa~o con-

siderivel para o debate sobre a LOB.

Acreditamos que o VI Congresso Brasileiro de Ciincias do Es-

porte a ser real izado em Bras(l ia no período de 05a 09 de

bro de 1989 seri um importante espa~o para a continuidade do de-

b<:'.te.

Sem mais para o momento, subscrevo-me atenciosamente

A~~;~
CARMEN LUCIA SOARES



ANEXO REFERENTE AO REGIMENTO INTERNO

Camp~nas, 07 de julho de 1989.

Prezados Colegas

Esta diretoria. foi a primeira a ser eleita a part ir dos

principios estabelecidos pelo novo Estatuto da Ent idade. reformu-

lado pela gestâo passada. No próprio processo eleitoral. no qual

se elegeu. comprometeu-se em carta programa amplamente difundida

discut ida a dar conta da elabora~âo do seu Regimento. instru-

mento respons~vel pelo detalhamento das leis gerais explicitadas

no mencionado Estatuto.

Desde aquela ocasiâo. esta diretoria Ja externava seu enten-

dimento de que a elabora~5o de um Regimento - nos moldes estabe-

lecidos pela diretoria anterior na consecu~50 da reforma estatu-

t~ria - tinha que ser compreendida nâo como um exerc{cio de natu-

reza burocrit ica. administrativa. mas sim como a tradu~io legíti-

ma das experi&ncias vivenciadas pela Inst itui~50 no seu cotidia-

no. rat ificador de uma prit ica e ao mesmo tempo instrumento sis-

tematizador e perspect ivador de novas pr~t icas.

Deveria assim. o Regimento. ser construido n50 mono1 it ica-

mente, como uma pe~a unlca. abstramente idealizada. mas sim a

part ir das necessidades sentidas pela Entidade de ordenar suas

a~~es concretas. buscando responder ~s necessidades objetivamente

sussitadas por essa mesma pr~t ica.

Ao longo desses quase dois anos de mandato. essa Diretoria.

dentre as muitas iniciat ivas que buscou desencadear, tratou de



ESTADUAIS. NEstE momEnto,

podemos afirmar exist irem hoje instaladas cerca dE (cI e;:-:e·,,'·sele)

secretarias e 7 (sete) funcionando em caráter provisório.

0c percalços. as dificuldades. a busca de SOlUÇ~ES para pro-

blemas que surgiam ao longo do processo de constru~~o das mesmas.

somadas às experiincias de a~~es bem sucedidas. forma c u i d a d o s a-:

mente coletadas e armazenadas na memória do CBCE. Hoje entendemos

experiincias acumuladas ao 1em _..

da implanta~io das Secretarias. que nos permite e nos obriga

mesmo. a buscar dar-lhes forma. de modo á art iculá-las no inte-

rior de um Regimento. em busca dE sua disciplinariza~io.

P or t an t: o. ma is burocrát ico cumprimento de UIH

<:I.drni n i ~:;t:r·ati \/D:, o que trazemos para reflex~o nessa Assembléia. é

o resultado das a~~es concretas nio de uma Diretoria. mas do CSCE

em seu conjunto. na dire~io da constru~io de uma sól ida estrutura

para as Secretarias Estaduais.

Para nós. as cria~io das Secretarias Estaduais representa um

passo bastante significativo no ~rocesso de descentral izaçio

En t idade .. Te mos cl ar o que todo de descent:ral iza~âo

implica num dEterminado nível de transferincia de poder. Para qUE

poss;<:l.se caracterizar. porém. como tal. deVEmos ter claro quais

05 parimetros de r-' o EstatutCl d a Entidade.

Re~Ji men t o e a s Diretrizes Pal(tico-Filosóficas CJl.l(~: ar i en t am as

açaes da Instituiçâo que devem ser entendidos como seus legítimos

bal izadares. Sem eles corremClS a risco de. ao invés de descentra-

1 izarmos. apenas deslocarmos o e i ~·:ode c e nt ra Lí zac â o do Poder~ ,.

da Direç:io Nacional para as distintas Secretarias Estaduais.

TI~az emo s , ne·ste momento. alguns princípios norteadores



constru~io do Regimento do COCE. pert inentes ~s Secretarias Esta-

dua is. E' nossa inten~io ti-Io concluído. neste (tem. a pal---tiIr

das contribui~~es que certamente surgirio desse debate. por oca-

siio do VI CONGRESSO BRASILEIRO DE CI~NCIAS DO ESPORTE.

Cabe-nos; por 11timo7 mencionar a participaçio destacada do

Membro pesquisador do CBCE, Professor Lino Castellani Filho, que

vem colaborando com a atual diretoria. para o cumprimento desta

(,t e nc ios arnente

Presidente do COCE
Em nome da Diretoria

REGIMENTO DO CBCE

PRINCipIOS GERAIS DAS SECRETARIAS ESTADUAIS

C{-ir:É TULO I - Da sua estrutura

Art igo 19 - Na criaçio das Secretarias Estaduais deveri ser

observado a existincia no Estado de no mínimo 50

Parigrafo ~nico - Para Secretarias ji constituídas que nio

possuam o numero de associados aludido no

item 1 fixar-se- i um tempo de latência de

i (um) ano. prazo no qual deveri atingir o

n~mero de associados previsto.



CAPÍTULO 11 - Da sua receita

Art igo 4º - Fjcar~ com a SE % do arrecadado pela ent ida-

de, Junto aos associados daquele Estado no refe-

rente a taxa de anuidade.

Par~grafo 1º - Caber~ a SE estabelecer

passe as sub-sedes quando existirem.

Par~grafo 2º- As Secretarias Estaduais bem como as sub-sedes

terio autonomia para buscar outras formas

capta~io de recursos.

CAPÍTULO 111 - Das atribui~ies das SE

Art igo 5º - E" atribui~io das SE:

a) Difundir as aç~es do CBCE. ampliando seu campo de a t 1.1;;\,-

no Estado, observando respeito ao pl'-evisto em seu.

Estatuto. Regimento p o 1 (t ico-f i 1os ó f i c <:1.

orLe n t ad ora das iniciativas do CRer::em seu c on.i un t o ..

b ) incent ivar eventos , d C'''' Ina area -as ~Ienclas co Es-

porte e/ou ~reas afins ..

Os Congressos Regionais do CBCE deverio ser organizados pe-

Secretarias Estaduais das regi~es ao qual ele est~ circuns-

c.r i to.

Caber~ a SE sede do congresso a coordena~io a n{vel local do

evento. sob a supervisio geral da Dire~io Nacional do CBCE ..

Para efeito deste Regimento as regi~es estario assim consti-

t u í das a

REGIt~O i (NORTE-NORDESTE);

Alagoas. Amazonas. Bahia. C€ar~. Maranhio.



Artigo 29 - Admit ir-se - á a cria~io de sub-sedes - nos mol-

des da SE - nos munic(pios outros que nio a Ca-

pital do Estado. dest inada a sede da Secretaria.

Just ifica-se a cria~io de sub-sedes em Es-

t a d os que possuam um contingente de asso-

ciados superior a

Art igo 39 - Alim dos cargos elet ivos PI"ev i ~:;tO·S no Estêl.tutn

do CBCE. na composi~io das Secretarias Estaduais

podel·-<:Í. C I'" i ad o t an t os quantos; ·:;e f i z e r e m

necessarlos para consecuçio da sua concepçao de

i9 - (" .., ::> refET idos; cargos deverio ser

necessariamente dentre os sócios do CBCE qui-

tes com a entidade e domicil iado no Estado em

quest~\o.

Parágrafo 29 - As Diretorias das

instaladas por: o c a s i â o da aPI·-ovêI.ç:io.deste r e-:

gimentó (setembro de i989) teria seus

t os plrescl'-it os em d e z e mb 1'- o cl e

entio dever-se- ~ nov as

um novo mandato de 2 (dois) anos de

c!u~-a cio (90-'7'2). Perm it; i,r--SF::- ~:\, el.

por uma só vez para o mesmo cargo e duas ve-

zes para cargos alternados dentre aqueles dE



Pará. Paraiba. Pernambuco. Piaui. Rio Grande do

Norte. Rond&nia e Roraima.

REGI~O 2 (CENTRO-OESTE):

Estados~ Distrito Federal. Goiás. Mato Grosso. Mato Grosso

do Sul e Tocantins.

REGI~O 3 (SUL)

Estados~ Paraná. Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

REGI~O 4 (SUDESTE):

Estados: Espírito Santo. Minas Gerais. Rio de Janeiro e Sio

Paulo.

c) Ser o canal de comunica~io da Diretoria Nacional da ent i-

dade com sócios do Estado (o que nio impede a comunica~io

do associado com a Dire~io Nacional e vice-versa);

d) Apoiar manifestaç3es sociais que venham ao encontro as

posi~aes político-filosóficas do CBCE;

e) Manter intercimbio técnico-científico com entidades con-

gineres.

f) Representar Junto a dire~io nacional os interesses dos

membros do estado.
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8. EVENTOS CIENTÍFICOS

'.1.. EM __ R_E_::L_(.:l_G'_,?_~OAOS _~'v_'E_NT.9SNACION(.:"IISE INTERN(.:lCIONt-dSEM QUE O

CBCE ElE: FE:Z PRESENTE--- -

Congressos de APEF's nos Estados Brasileiros.

- 40ª e 41ª Reuniaes Anuais da Sociedade Brasileira para o

Progresso da Ciência - Rep: membros pesquisadores CBCE.

VI Encontro Nacional dos Estudantes de Ed u c a c â o F {s i C ,",i.

Rep: Francisco M. de Carvalho.

- IV Congresso da Federaç:ao Brasileira de (~ssoc i<:\ç:a(-:~sde

Professores de Educaçao Física - Rep:Lino Cast?llani e

Apolonio do Carmo

I Encontro Nacional da Pcis-Graduaçao em Educaçao Física

V Conferência Brasileria de Educaç:ao - Coord. Carmen Lucia

Cbngresso Panamericano de Educaçao Física - G~atemala

Rep: Dr. Victor Matsudo

Reuniaes do Conselho de Reitores (Representantes Elenor

Kunz. Eustaquia Salvadora de Souza e Sidney Zimber~.

Congresso Lat inoamericano de Educaç:ao Física - Tramandai

- RS - Ref: Lino Castellani e Adroaldo Gaya.

XII Reuniao Anual da ANEPd (Associaç:ao Nacional de pcis-

Graduaçao em Educaç:ao) - Presidência

Forum Nacional em Defesa da Escola P~bl ica na LDB - Rep:



I Oficina de Revistas Universitirias Brasi 12iras Rep:

Ieda FoI Eg;;;l.tti

XVI Simpósio de Ciências do Esporte - CELAFISCS -Diretoria

- Campeonato BrasilEiro dE Ginistica Aeróbica - AssEssoria

Técnica - Coord: José Alberto Aguilar Cortez

\n;~:.EM _ ~')ç;ÃO (.:\OSEVENTOS CIENTi:FICOS PROf''IO'JIDOSPELO CBCE

(DIRECÃO NACIONAL E SECRETARIAS ESTADUAIS 1987/1988)

- V Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte

02 a 05 de setembro/88

- I Simpósio Brasileiro de Informit ica em Educaçio F{sica

19 E 20 novembro/8S

I Encontro Estadual do Colégio Brasileiro de Ciências do

Esporte CCBCE-CE)

;?4 a 28 mel. i cl/89

I Forum dE DebatEs da Secretaria Estadual CBCE/RJ

0:::..i2/BB

11 Forum dE DEbates dE SEC/CBCE RJ

;2 e 3 j unho/89

VI Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte

05 a 09 setembro/89

409 e 419 Reuni5es Anuais da Sociedade Brasileira para o

Progresso da Ciência - Programa~io na ~rea de Ciências

do Eseor t e ,

Registramos ainda reuni5es cient (ficas promovidas com mem-

bros da CBCE e cient istas de renome nacional e nome inter-

nacional: Reiner Hildebrandt. Manoel Sergio Demerval Sa-



viani Discussio de teses e

~"",Y' 1->
//t~

nível das SEC/

CBCE.

8.3. EM RELAC~O AS DINXMICAS PARA DEFINIC~O DAS PAUTAS CIENTiFI-

CAS DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO CBCE

Para a de~ini~io das pautas cient {~icos levaram-se em consi-

dera~io os seguintes pontos:

J.• Cons ider·aç:io e diretrizes expressas na.

2. Considera~io dos encaminhamentos ~eitos por membros e Se-

cretarias do CBCE.

3. Consideraçio das temát icas centrais dos eventos.

4. Considera~io de documentos resultantes de ~oruns interna-

cionais € nacionais relacionados a área.

5. Consideraçio das decis5es tomadas em Assembléias e R E'.l-··

ni5es de membros do CBCE.

6. Considera~io das prioridades regionais e deI ibera~5es nos

E'~:;tadcs ..



9. PROJETOS ENCAMINHADOS

("' I'.
'7 •• L ti V CONGRESSO BRASILERIO DE C IÊNC IrlS DO

E~:)POl~TE:

9.1.2. CNPq

Gab inet e Go vernador eIo Es tado Pe,.-namb uco - O.e:L.s:.r:-Ldu

<? • i .4. SEED/ !··1E C ..- D.af.s:.r:...Ld.u

9.2. PARA EDITORACZO DA REVISTA

9.2.2. Volume 9 n9 1 - Recursos pr6prios - 59 Congresso

Recife PE - SEED/MEC
o .....\ ,., Volu.llle9 nº 2 CNPq .... Ll.fi:Lfi:.t.:J..d..Q.7 '" c: ti ..:> a

9.2.4. Volume <j nº 3 SEED/MEC .... [;!.fi:J:.fi:.UQQ.

9.2a5a Vo 1UIllE'1.0 nº 1-2 e 3 CNPq -ineleferido - reencarn inhado

(?u2a6a l.)olumE~1.0 nº 1 - Agência de Propaganda e publ i c i d ad e

9.2.7. Volullle 10 nº 2 e 3-Recursos prdprios anu.idades SOCIOS

Volullle 11 nº 1- 6º Congresso Ciências

9.3. PARA IMPLANTAÇÃO DO PRÊMIO DE LITERATURA ESPORTIVA DO COLÉ-

GIO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE - CNPq

9.3.1. CNPq - Indeferido

9~3.2. Delta - Aguardando



9.4. PARA REALIZAÇ~O DO CONGRESSO REGIONAL DO CBCE -BRASILIA-OF

? 4 .. i.. CNP q .... LI..fli~-.i.d.u

(".. c'
i' I: •••J ao REALIZAÇ~O DO 6Q CONGRESSO BRASILEIRO DE CIiNCIAS DO

ESPOI~TE

S E E O / l"íE C _.. r.1..f:.:f..E.I::.l.ct.U

AQUISIÇ~O DE COMPUTADORES

Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal

9.6.2. SEEC/MEC - Aguardando

9.7. PARA IMPRESS~O DO BOLETIM BRASILEIRO DE CIfrNCIAS DO ESPORTE

<7' • 7 • 1.. FUNOESP E PE - r.;!.f:.:f..~.:-...i.d.Q.

S.J. 7 ..:3. SEED/I"íEC ....D.f:.:f..E.LLct.Q.

?8. PARA REALIZAÇ~O E PARTICIPAÇ~O NA 40Q E 41º REUNI~O ANUAL
D?", SBPC

9.8.1.. Programaçio SBPC - aprovadas nà integra

9 • 8 n 2. SEEO/ ViEC _.. Lt..f:.Í.f:.r...Ld.o.



9.9. PARA CADASTRAMENTOS

(7'.9.1. Con se Lho Nacional de ~)er--viG:oSocial _..MEC - 1:l..E.f.ec.l.dQ.

nº 23002.002616/88.33

9.9.2. Cadastr--o Nacional de Pessoa Jurídica de natur--eza Cul-

tural. Protocolo nº 007237/89-81

9.9.3. Minist~r--io da Just iÇ.a - Reconhecimento enquanto ent i-

dade de util idade p~blica. Protocolo nº 08000.006917/

B9--15

9.9.4. Ministério da Fazenda - DeclaraÇ.io Imposto de Renda

anos bases 87/88.

9.10. EDITORAÇ~O DE TEXTOS

9.10.1. Encaminhamento do 1 ivro de membro pesquisador do

CBCE - PAPIRUS - Aguardando

9.10.2. Projeto para elabor--a~io e impr--essio de textos cien-

t íficos - nCorpo e prevenG:ioN - Ministério da Sa~de

Divisio de DoenG:as Cr3nico-Degenerativa - Aguardando
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I ' r

1J- RELACõES DE COOPERACÃO E INTERCAMBIO

ObjEt ivando aprofundar a incErsâo do CBCE Junto aos dEmais

setores da area científica. tecno16gica e educacional. busc <.-\mo~:;

rela~~es nacionais e internacionais. nos ~alendo do encaminhamen-

to da RBCE e do BBCE. bEm como dos trabalhos de grupos Cl.SSC·5S0····

Neste SEntido. o CéCE consol idou sua PrESEn~a ou EstabEleCEu

rEla~~Es E intErcâmbios com as entidadES. orgâos ou programas.

dos quais tEm EfEtivamente. dE alguma manEira. buscado participar

01.1 contribuir; SI3PC (SociEdadE BrasilEira para o PrOgrESSO da
" --,--

Ciência)~ CBE (ConfErência BrasilEira dE Educaçâo); Comissâo

das EntidadES CiEnt íficas do Brasil; REuni~es do ConsElho de REi-

torEs; Forum Naciohal dE Ent idades na irea de Educa~âo; Forum Na-

Em DEfEsa da Escola r0bl ica na lDB; Programa Nacional de

EXErcício Físico E Sa0de; SociEdadE Brasileira dE Estudos IntEr-

de Professores de Edutaçâo Física~ Centro dE Estudos Educaçâo E

SociEdadE;

leiro de DocumEnta~âo e Informaçâo Desport iva (SIBRADfD); Cons c-:

lho IntErnacional dE Ciências do Desporto E da Educaçâo F{sica;

Centro dE InvEstigaçâo E Informit rca do DEsporto dE Cuba; Centro

latino AmEricano E do Caribe dE Informaçâo em Ciências da Sa0de;

Centro latino Americano dE Informaç~es Científicas (Equaddr) Cen-

tro de Informaç~es Biomédicas de Chaco (Ministério da Sa~dE P~-

blica e Ação Social (Argentina); CORDE (Cdordenação para Inte-

gração de Pessoas Portadores de Deficiências) -DF; ABRADECAR -

Associação Brasileira de Desporto em Cadeira de Roda; Federação



Latino Americana de Medicina. Comitê Internacional de Pedagogia

do Desporto; Assocla~ao EducaÇ.~í.o F{sic(":\

e SEnhor' a',;;·-- IAPESGW. UnivErsidade Internacional Despor-

t i v a - Espanha. Departamento Doc I.!.mentaç:~ií.oe do

Ln s t Lt ut o de C i ~~'nci (":).5 do Esporte - Alemanha; ServiÇ.O Social do

Comércio - ?lssociaÇ.âo

Crristâ

SP; Inst itut6 Mauro Lacerda

.- Ln s t i t u t o

Superior de Atividade Bolívi<:\7 DANE., - UNI''')EHSITET

rnunicaÇ.âo; Sociedade Uruguaia de Medicina do Despor·to; Revist':l.

Ciência e l'1ovi me n ro e

Sociedade Brasileira de In~orm~t ica de Ea~de; Sum~rios

Elr·':i.·:;; i 1 e i I···O~;. Bibliotecas de Inst ituiÇ.~es de ensino superior que

man t é m curso Física. Secretarias de

Esc01<:1.·:;P~blicas. AssociaÇ.âo de Trabalhadores. Enca-

rninhamos projetos a FAPESP. CNPq. EEED/MEC. Mant ivemos

com a Secretaria da Ciência e Tecnologia do Hio de Janeiro e COIll

assessoras junto ao CNPq e para participar dn~ processos de deci-

s~es junto às FundaÇ.~es de Amparo a Pesquisa no Brasil. enquanto

e n t t d ad c c i en t {~i c ,:t • Encaminhamos ainda de memb r ClS

pesquisadores a editoras. INEPE (Instituto Nacional de Estudos e

Pesquisa). ANDE (AssociaÇ.âo Nacional de EducaÇ.âo) para publica~âo

de 1 ivros ou textos. Através de um comitê técnico, .:tssessorafilOs

ainda o Campeonato BrasileirCl de Ginástica Aerdbica.
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14. CONCLUS~O

o presente relatório explicita de fo'orma sistem~tica. as rea-

l iza~~es do CBCE durante a gestâo 87/89 quque agora se encerra.

Realiza~~es estas que levaram em conta o 65Estatuto da Inst itui~âo.

a Carta Program~tica. os interesses mani~~festos dos membros. Além

disto procuramos estar consoantes com asas exigências sociais do

presente momento brasileiro.

Instalaram-se as Secretarias estadua.ais. ampliando-se assim o

âmbito de atua~âo do CBCE. Triplicaram-s~se os BOLETINS INFORMATI-

VOS. Real izaram-se mais de uma dezena de e~eventos técnicos-cient {-

ficos e part icipou-se de mais de uma dezeaena de eventos promovidos

por outras institui~~es. orgâos ou programamas.

Os trabalhos dos assessores. de ext~tl ema importância. possi-

bil itaram que as posl~oes entabuladas pe~elo CBCE. revest issem-se

de legitimidade e consistência.

o intercâmbio e outras formas de ec coopera~âo com mais de

quarenta outras institui~~es7 orgâos tiu ~rprograma aprofundaram

inser~âo do CBCE no seio da comunidade cierient{fica.

Compwnos atualmente o CONSELHO DE EN[NTIDADES CIENTiFICAS NO
"BRASIL. onde encaminhamos lutas conjunbatas em defesa da Ciência

e Tecnologia.

Cabe-nos por ~ltimo. agradecer maisiB uma vez. a todos os que

conosco colaboraram. em nome da Diretoriaia do CBCE Gestâo 87/89.



EM RELAÇAO AO NúMERO DE SóCIOS (QUITES E NAO QUITES) NOS ES-
TADOS BRASILEIROS. RELAÇAO A SEGUIR

/." (..1., • .1.• Nº DE S6CIOS POR ESTADOS (QUITES E N~O QUITES)

PERÍODO 7() A l3?

19 sio Paulo = 1.106 29 Rio de Janeiro = 383
-- ,.,':>'l- c.. ..Jc.. Pernambuco = 208

~.";9 Par-a n "í, :::: t 77 69 Br-asil ia- DF ::::152

79 R i D GI'-<;l,ndedo Sul :::: t50

</º P i () Gr an d e do Nor r e - lH...

j, .; o E,;:,1, 1'\ t :C\ C ,':\1:: al'- i 1'1", _. 54• 1. __ .

8~~ C o:.?<::\.r· a :::: B,:{,

j. Vi C) f:)o i :CI. :::. .... f.) ~.~;

129 Amazonas = 51

1.39 Banhic\ =: 5(!J

159 Mato Gr-osso do Sul ::::30 169 Esp(rito Santo - ,,,),,,,.
c.. ,-

(. "YD.1. i _,

209

2~~Ç2 P i au í ::::L?

249 Rond8nia = 08
")C':'f")c.. ·_1::.. (,' ''')() c:



DOS ESTADOS SEGUNDO N9 DE ASSOCIADOS NOVOS (N)

E RENOVACôES (R) (87/89).

EST?IDO SIN I=( TOTtlL

E! cN

Pau l o 184 14'1 33::),0':'''\00

'-:-n F) et- n amb u c o UoB 4",0 1.63c.. =:. oJ

::l9 Distl-- i t; o Fedelra 1 7i '''''1'''- 10H0/

49 R io de .Ja n e i r- D 44 cr- cr- 99.J,_I

5~2 P <:-..Iran <::~ 4B ':)0 800',.1.( ..-

69 l'Í í na", Ger<:,ís 39 r\t::' 74..:J .•. J

'7~;2 R ío GI--an d E.' do Su1 40 34 74·

B9 Fi: 10 GrBonde do NortE: rj' 1 S) I::--r.:',-,o ..J -,.J

9~} Go i ao:; ~5j. 02 r.:-":)...J- .. I

i elr~ 8ah IBo ;;?4 14 3B

ti9 Alagoa':; '">'o U 37c..CJ , ,

, '">0 SBonta Catarr i n ;::\ f. -r :l6 ':)rj..10c: _0:0 ]0/ •••.1 •••.1

i39 Ce;:'o!'Oá 'O)'") 0B 3~~c: c;

1049 Pal--á 0B 05 i3

í~::;9 P iauí 0C) ~l4 i':)
'•• J

j069 PaIo-a ( b a 09 0'=> 1r)~, c.

:1.79 Serg í p ~~ 07 04 U.

i B~l rí <:1 roan h ~\D 06 05 Uo

19~1 l'íat O Grr O'5SD do Sul 06 04 1'1

;'::'09 Esp í r' i to f.),o:\ntO 05 04 09

219 Mato G"oosso 07 07

,O)r)o ?lI11aZOn,,10S; 01 04 05a...C-_

r) ':)0 Rondon ia 0i 0joC-...J_

TOTAL 779 497 1276

08S= Dados d ispon íveis a.té junho de i989u



Os dados nos permitem observar que o quadro de SOCIOS am-

pIlou-se aproximadamente 25% e que envolvemos aproximadamente 42%

do Contingente total dos sócios de toda a história do CBCE.

RELAÇ~O AO RECADASTRAMENTO DOS MEMBROS PESQUISADORES
~

- Inicialmente encaminhada pela Secretaria Geral. com a re-

messa de dois oficios circulares e os formulários de recadastra-

mento.

- Com a instalaçio da SEC/CBCE sio Paulo, ficaram seus mem-

bros responsáveis pelo processo. Enviaram novamente Oficio circu-

lar com os formulários.

O BBCE em várias ediç5es not ificou 05 sótios sobre o pro-

cesso.

005 225 membros pesquisadores do CBCE 70 devolveram os for-

mulários ou seja. 31% dos membros se recadastraram.

o processo deve continuar.



6. Congresso Brasileiro
de Ciências do Esporte
Brasília, 5 a 9 de setembro de 1989

"ESPORTE E MUDANÇA NA AMÉRICA LATINA"

17º Sergipe 07 04 li
182 Maranhão 06 05 11
192 Mato Grosso do Sul 06 04 10
202 Espírito Santo 05 04 09
212 Mato Grosso 07 07
222 Amazonas 01 04 05
23Q Rondônia 01 01
TOTAL 779 497 1276

Obs: Dados disponíveis até junho/89

Os dados nos permitem observar que o quadro de sócios ampliou-
se apz-ox.lmadamerrbe25% e que envolvemos aproximadamente 42% do

\

Contingente total dos sócios de toda a história do CBCE
(

®3 - Em. relação ao cadastramento dos membros pesqUisadores
Inicialmente encaminhada pela Secretaria Geral, com
a remessa de dois ofícios circulares e os fo~ulários
de z-ecadastrranarrto ,

Com a instalação da SE:C/CBCE são Paulo, ficaram seus

Promoção: Colégio Brasileiro de Ciêncios do Esporte - CBCE Organização: Ruralmídia Sistema de Comunicação
SCSQ. 8 Bloco B-50 Salas 125-141 e CEP 70333 Brasília-DF Brasil e Telefones: (061) 224-9593/224-9590 Telex: 61-3875 Fax: 321-4771



t3. CONTABILIDADE

Apresentamos a seguir a contabil idade da gestâo passada do

Presidente Laircio EI ias Pereira bem como. a contabil idade refe-

rente ao ano base 88 da atual gestâo do CBCE.

SINóPSE DO QUADRO GERAL - RECEITAS/DESPESAS DO CBCE -85/87 EM

CRUZEIROS EM 85 E EM CRUZADOS EM 86 E 87

1985 Entradas 8.258.705.00

Saídas 5.395.000.00

Saldo 2.863.705.00

1986 Entradas 65.797,54

Saídas 45.943.67

Saldo 19.853.87

1987 Entradas 252.691.39

Saídas 241.353.73

Saldo

Apl icaçâo FBP Banespa 64.500.00

Saldo em 31/12/1987 75.837.66

o detalhamento e documentaçio encontram-se em 1 ivros-caixa

e arquivo de documentos na Secretaria do CBCE.

Laércio Elias Pereira
Presidente

85/87



BALANCETE DEMONSTRATIVO - GEST~O BASE 1988

RECEITA 1

Saldo Gestio Passada 85/87 Apl. FBP 75.837,66

Saldo em 30/12/88 Apl. FBP 94.225.13

RECEITA 2

Contribui~~es anuidades membros CBCE 1.038.998.80

DESPESAS

- Correios ESCT

Material de Expediente

328.874.15

Produ~io e impressio do Boletim Informat ivo 313.204.00

77.602~.i4- Telefone TELESP

- Servi~os de dat ilografia e digita~io computador

- Consertos e outros

85.726,67

52.988.25

TOTAL DESPESAS

SALDO EM 31/12/88 . 97.329,79

RECEITA 3

Recursos advindos SEED/MEC 280.000,00

DESPESA

Impressio da Revista Brasileira de Ciincias do Esporte

- Gr~fica da Universidade de Uberlindia -

Gr~fica Adonis 280.000,00

SALDO



Presta~âo de contas encaminhada via Delegacia MEC/SP a SEED/MEC

Protocolo nº 23.033.001486/89-81

Ref. Proc. 230001012120/87 - 15 e 23000.005065/87-81

SALDO TOTAL DISPONivEL EM 31/12/88 19L554.9;;?

Contador - Antonio Carlos Mart ins - TC 53004 SP

o detalhamento e documentaçâo encontram-se em livro-caixa p

08S= Balancete final referente a iº de Janeiro a setembro de de

1989 estar~ em anexo.

12.2. OFiCIOS RECEBIDOS E EXPEDIDOS EXPEDIENTE DA SECRETARIA

GER~lL.

Entre oficios e oficios circulares contamos aproximadamente

quatro mil correspondência expedidas. Os oficios recebidos somam

aproximadamente 1.500. Expedimos 11 remessas de Bolet ins de apro-

ximadamente 2.000 exemplares o que equivale a 22.000 correspon-

ciÊncias. Expedimos ainda as Revistas Brasileiras de Ciências do

Esporte Volume 8 nº 2 e 37 volume 9 nº 172 e 3. Enviamos ainda

115 pacotes da RBCE para SEC/CBCE7 Centros de documentaçâo. sci-

cios7 escolas p~bl icas7 bibliotecas estaduais elES.

Todas as publicaç5es recebidas pelo CBCE estâo a disposiçâo

na Bibl ioteca da Faculd~de de Educaçâo Física da UNICAMP.
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ASSEMBL~IAS E REUNISES REALIZADAS COM REGISTRO DE ATAS Eli

CAI~TóIUO

Foram real izadas sete reuni~es do Colegiado do CBCE. durante

a atual gestâo. onde foram deliberados assuntos de interesse dos

- membros do Col~gio. As atas das reuni~es encontram-se registradas

em cartório. Foram elas: 1ª - Assembléia de posse da atual dire-
<--.1,

~;~~40~ Heuni~\o ?lnual d atoria Recife - PE; 2ª

SI3P C-·I.J~3P·_·SP; 3ª - Reuniâo na V CI3C Brasília - DF > 4~l - I~euniâo

no Congresso Regional Brasília - DF; 5ª - Reuniâo no Congresso

Panamericano Tramandaí RS; - Reuniâo Conselho Editorial

Campinas - SP; 7ª 4E:l Reun i âo Anual SI3PC Fortaleza

C····1::. ••

r.11 é m das IreUI1it~es ac ima c it a das , ei if.;t~ rE'gi·:;tIr amos ~ a quc+

l-as a nível das Secretarias estaduais e as de trabalho com mem-

bros da diretoria e com assessores.



13. DIFICULDADES ENCONTRADAS E SUGESTõES

As dificuldades encontradas. no que diz respeito ao desen-

volvimento das atividades precfpuas ao CBCE, podem ser colocadas

em dois planos: 19 no plano dos fatores determinantes extrinse-

cos e em 29 no plano dos fatores internos do CBCE.

No Plano dos fatores determinantes extrinsecos nos confron-

tamos com dificuldades próprias a todas as comunidades cient ífi-

cas no Brasil, que como nós. tiveram que se

problemas próprios ~ ~rea de ciência e tecnologia,

confrontar com os
~em um~iujei-

to a um desenvolvimento dependente. Nos confrontamos com as

dificuldades próprias de uma conjuntura nacional que determi-

nou restri~aes ao desenvolvimento científico e tecnológico. res-

tri~aes estas sent idas por todas as agências formadoras de pes-

quisadores e fomentadoras de estudos e pesquisa, bem como. as de-

mais ent idades cient (ficas e educacionais.

Reconhecemos portanto. que os mecanismos próprios de uma

sociedade que em termos cient {ficos e tecnológicos ainda se apre-

senta atrasada. se reproduzem e se garantem no interior das ins-

t itui~aes. E o CBCE nio est~ isento disto.

No plano dos fatores internos apontamos como dificuldades

principais as seguintes:

1. Local iza~~o geogr~fica distante dos membros da diretoria.

2. Falta de meios modernos para a execu~~o das tarefas di~-

rias próprias a uma institui~~o científica. (computado-

res, impressoras. copiadoras. telex.



4. Falta de funcionários t~cnicos administrat ivos.

encaminhamento correto P D r- P ,:1. ,--- t e de niemb ,--DS •

PDssfveis própriDs da institui-

No que diz respei~o as possibil idades de sugest5es. levanta-

mDs alguns pontos. reconhecendo no entanto que o assunto nâo s(·:·:·

E·S9Dt:<:I. aciu i ;

Em rela~âo aos fatDres externos. fica-nos clarD a necessida-

de imprescindível de definiç:âo de uma pCllít ic a c on seq ue nte n ,.:\

de educa~âo. ciincia e tecnologia. que efetivamente contri-

bua para o desenvolvimento do setor. pol ít ica esta coadunada com

a aspira~âo da sociedade por j u s t ic a soc i <:\1. qUE: t amb é m se

pressa no acesso aos meios de produ~âo do conhecimento bem como.

ao conhecimento em si, por parte de todos ClS cidad5es.

Em rela~âo aos fatores internos. sUgerimDs=

1. Que o corpo diretor do CBCE tenha condi~5es Dbjetivas de

administrar o CDI~gio. estando prciximD geograficamente.
,.,
c: a 0ue DS meios modernos de administra~âo sejam disponíveis.

como por exemplo computadores, impressoras. reprodutoras.

telex. fax. telefone.

posslvel o acesa o aos recursos p~bl icos e aos

recursos da iniciativa privada.

se disponha de funcionários t~cnicos - administrat i-

vos - secretária. auxilia~ de escritório. contador.

todos os problemas sejam efetivamente encaminhados.

em tempo hábil por parte dos membros e de forma adequada.

a trazer efet ivas contribui~5es para a supera~âo das con-

tradiç:5es 01.1 conflitos existentes.


