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E D I T D-R J A L

ACi@ncia e Tecnologia e o Desporto já têm novos
d i v' i 9 en t (,,·s· a n í \"'E~'.I dC) 001.,'';:,'1'' n o F1;::<:1!:.'~I'·a l , O novo y ':\901" <:\ tU..n.l...s.i.J~.r d(.:~
Ci@ncia e Tecnologia ~ o PhD em Qu(mica. Jos~ Israel Vargas. que.
sEgundo a sope. recebe o Minist~rio com a área da ciência e
tecnologia devastada. A Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência propBs em documentointitulado ·C&T na VTI" um programa de
recuperaçgo do Setor. que envolve 21 pont:os, que vgo desde a
reivjndica~50 de conselhos cient: (ficos est~veis no Minist~rio, at~
a de Fevisio do or~amento de 1993. Aguardemos pois as at itudes
c: on c: I" Et: ;-:\S •

O novo Secret~~io de Desportos A Secretari? agora
PBrtence ao Minist~rio da Educa~go e Desporto - ~ Márcia Braga.
pe~sonal idade conhecida no meio pol {tico e esport ivo nacional. Sua"
posse ocorreu no dia 11 de novembro do corrente.

A Dire~io Nacional do CSCE sol icitou audiência ao novo
Secretário. no ~ntuito de apresentar o CBCE. propor aç~es conjuntas
e ouvir do Secretário quais seus projetos e as novas diretrizes
para o setor esportivo.

A comunidade cient {fica
ciincias do esporte. aguarda com
novos dirigEntes com vistas aos

e especialmente aquela '.ligadaàs
ansiedade o encaminhamento dos

graves problemas que af] igem a
. " . ~ClenCia em nosso pais.

01. CeCE NA 45a REU~ISO ANUAL DA serc
A 45~ Reuniâo Anual da Sociedade Brasileira para o

Próg~e~so da Ciência (SBPC>. acontecerá na cidade de Recife (PE) na
data de 11 a 17.07.93.

O CBCE está elabora~do programaçio espec[fica e real izará
par~l~lamEnte o II Encontro das Secretarias Estaduais do CBCE.

ATENÇ~Q; o prazo
c:ient {ficas (temas-l ivres)

para o encaminhamento de
~ o de 15.02.93. Encaminhar

c omun i c<:'.Ç:í)f::S.

SBPC
Rua Costa Carva'.lho.
C:·(.p" 11.00B
CEP ';':'::'.i499
Sf:\Cl 1'<:\1..\ 1o

~I~"'"
,":•. t:.. r....

Fon (~S :: (0:t:U ;?u."-~5008
;':!.:l. j, ....ü933SP

o sendo representado junto
Organizadora pela Profª. Sandra Sales.
CBCE/PE. cujo endeFe~o ~=

Secret~ria Estadual do



~:; i:'" nd ,e- ~:l. ~:::~·:l.1. E" :::.

Rua Antonio CarIos Zarzar, 688
C",nd(·:·~I a s
:':';-44~5ü--i 9'~1
.Jab o a t ~{o ..- PE

2. REVISTA BRASILEIRA DE CI0NCIAS DO ESPORTE
Todos os sócios devem ter recebido", RBCE VaI. 13. n9 2.

com a tem~t ica central uEduc",ç~o Frsic",: Ensino".
Dentro de nosso compromisso de recuperar", periodicidade

d e nc)~.!:;<:·I.·r··f.:·vij:;t·<ii, i nformamos '-lUi;.·; <":1. f.iBCE vo l .. 1.3'. nE! ::5, i~!U0:' t em c omo
tem~tica central "Aprendizagem Motora· encontra-se no prelo. Ela
deve estar circulando a part:ir de meados de dezembro.

At~ 16 de dezembro o Editor da RBCE estará 'recebendo
<:"!lrt:i90r:; Pc! I"c! o 1..)01. :1.4, n9 :1,. ,cuj,:,.t~~'rfl<·:~tic:c·!c en t ra l ~;f.,·r·<Á~
"Atividade F{sica e Sa~de·. com previsio para circular em Março de

.. :1. 99::~..
as temát icas centrais dos prdximos

2 - Curr{culos (previsio para
ma i 0/9:3) y

n 1.!.1n(,:,:·r· o s =
c i 1" c: u 1<". I" e m

14, nQ 3 - Reservado p",r", o tema central do VIII
CONBRACE (previs~o para c:ircular em
~:\::l()=·tc)/'<;í:3) Ir

Vol. 15."9 1 - Anais do VIII CONBRACE.

UoI ..

Endereço do Editor~ Prof. Dr. Elenor Kunz
R. Jo~o CarIos de Souza. 16
Bairro Santa M6nica
Florianópol is - SC
C; i~~p 8 ~:5'<J ~:~ ~.:5

08S= O sdcio que ainda nâo recebeu o vol. 13. nº 2, deve
comunicar a Direiâo Nacional o mais rápido possrveI.

3. VIII CONBRACE

Tema Central~ "Que c!enCla ~ essa: memdria e tend?ncias".
Oata~ 06 a 10.09.93 Bel~m PA
A Comissio Organizadora informa que em Janeiro/93 estará

circulando material de divulgaç~o cartazes e folders com
!ri:::,i·C) I" e::; i n f DI" 1"1)<":\ (j: í)"f.'· s, sob I'·..€··O c:o n SI r' 1::,' ss o. f"'t SI 1..(;::1 ,.- d fé:m !

4. ELEIÇõES CBCE/1993

CBCE.
1993 ~ ano de eleiçaes para a nova

Para tanto será compostar em Janeiro. a
Diretoria Nacional do
Comissâo Eleitoral.

Go s t <:1.1" í amo s
d as 3. i n h as d e

de i!2!:;X: i mu 1ar'
<"ç:~{o do CBCE

entre os sdcios o debate em
e a art iculaçâo de chapas para

concorrer ~ eleiçâo.
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5. POLÊMICA •••

o CBCE recebeu correspondência da Sócia Pesquisadora
,Profª. Cel i N. Z. Taffarel comentando o publ icado no Boletim
Drasil~'il"'o ele Ciênci,'i\sd o Espcwb:;'. Ano ~), ",',o':l cl'"' ,1;:lr"~:'I'",rJ,/;M~'-i-ndo• ~ •••• '!o •• T • '!;.. _ ••• I ~-. ,... '-1,;;\, 'I' _. \:.:.

1992. sob o t {tulo de POL0MICA. Diz a Professora~
"( ••• ) gostaria de esclarecer que o assunto em foco.

ocorrido n a gestSo passada (89/91). sob minha responsabil idade
enquanto presidente do CBCE. nio se trata de uma polêmica. mas sim.
de um simples mal-entendido. Mal entendido, sem relevin~ia frente
aos grav{ssimos problemas que estio colocados à sociedade civil
or san i zad a, em decorr ên c i a das ",(;{)0:'~:, do POdE"" constituído,
claramente expressas nas pol{t ic:as p0blicas do Governo Collor e
sorrateiramente colocadas pelos esquemas PCs.

Polêmica significa. segundo AUR~LIO (1986. p.1354)
'debate oral, questio. controv~rsia'. E debate por sua vez
significa, segundo o mesmo autor, 'discussio em que se alegam
raz5es pró ou contra'. Como este sentido nio está colocado neste
acontecimento, nio se trata portanto de uma 'polêmica'.

Quanto ao ocorrido esclareço o mal-entendido e reafirmo a
posit5o assumida à ~poca. Simplesmente not ific:amos pelo Bolet im um
encaminhamento feito de p~blic6, por um membro do CBCE, pois
assumimos intermediar interesses de um segmento da sociedade civil
organizada enio Just ificar, defender ou leQit imar pbl fticas do
Estado, ou seja. do poder atualmente const itu(do e representado no
Governo CoIIor."

Ass. Cel i N.Z. Taffarel. em 03.08.92.

0,.;" EVENTO~:;

Ar an t f-'Ci"'1l n " •

1. I Congresso Paraol(mpico Barcelona - 92p de 31.08 a 03.09.92, em
Barcelona - Espanha.

2. 19 Congreso Latinoamericano. nevas perspect ivas deI movimiento,
el juego y el deporte en Ia infancia. Buenos Aires. 5 a 9.10.92
(com apoio do CBCE).

3. 19 Si~pdsio Mineiro sobre Treinamento Esportivo de Crianças.
Belo Horizonte. de 25 a 28.06.92 (com apoio do CBCE).

4. 11 Encontro Nacional de Biometria apl icada à Educa~âo F{sica e
Desportos e Simpdsio Internacional de Antropametria da
Universidade Catdl ica do Salvador. em Salvador (BA) de 28.10 a
04.11.92 (apoio do CBCE).

5. IV Encontro Nacional de Educaçio Física e Desportos. na
Universidade Estadual de Londrina. de 19 a 22.11.92. em Londrina
.... PR.

Va i aCQnt pC!;'!" •••

i. De 5 a 8.12.92 em Porto Alegre eRS) o Seminário Internacional
sobre Aprendizagem; construtivismo Pds-Piaget iano. promovido
p~la Prefeitura Munici~al de Porto Alegre. Informaç3es: Rua

'OllOI'lr~Call'po~ 130~·' "l40 ~n·j·ar ~~'l~ ~ rFP 90010-00j - Porto.,~.. (.:\ -t. '. _> ,. '(/.1' _: . •••• (;\ \ (: J, ._<;\ (."' . \.. r 0..._ o' • •

Alegre - RS. Fones 226-8333 e 226~9790.
2. Df~ 17 ,,\ 19.12.92 em f"" .1B:ilct (Espanha). C I.!I" 'Stl na ú no? ,,\ da

Sociologia do E!;;PCirt€~i: "E'l hec ho dep or t i vo r <:\~:;pectos
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sociológicos. culturales ~ económicos. In~orma~~es: UNISPORT.
Av. Sta. Rosa de Lima, s/n; 29007 - M~laga - Espanha.

3. De 11 a 15.01.93 - 89 Congresso Internacional Educa~âo Frsica,
Desporto e RecFeaçâo e 19 Congresso de Educaçâo, promovido pela
FIEP. na cidade de Foz do Iguaçu - PR. Informaç~es= Cx.P. 837;
85851-970 - Foz do Iguaçu - PR.

4. De 02 a 04.12.92 na USP (SP) o IV Congresso Nacibnal de
Biomec3nica. Endereço: Escola de Educaçâo F(sica da USP. Cx.P.
5349 ~ CEP 05508 - Butantâ Fone (011) 813-5711.

5. De 11 a 13.12.92 n~ Escola de Educaçâo F{sica da USP acontecerá
o IV Simpdsio Paul ista de Educaçâo F{sica Adaptada. End.: Esc.
de Ed.Frs. da USP. Av. Pref. MelIo Moraes. 65. CEP 05508-900 -
Sgo P~ulo - SP. Fone: (011) 813-5711 R.632.

07. CONCURSOS

i. XX Concurso Nacional do Invento Brasileiro, promovido pela
Secretaria da Ciência. Tecnologia e Desenvolvimento EconBmico,
Departamento de Ciências e Tecnologia e Servi~o Estadual de
Assist0ncia aos Inventores (S~o Paulo). Maiores informa,~es:

SEDAI
Av. Angél ica. 2632 - 79 andar
01228-200 - sâo Paulo - SP
Fones (011) 258-0320 e 255-5713

2. Primeiro Concurso Internacional de Pesquisa Prêmio Robert
Busuel, promovido pelo Conselho Superior da Esparrha. com o
obJet ivo dE investigar as origens e o desenvolvimento da Defesa
por Zona desde o surgimento do Basquete at~ os nossos dias.
Prazo para o envio de trabalhos~ 31.12.92. Endere~o~

Fundacion Pedra Ferrandiz
Centro Internacional de Documentaci6n e Investigaci6n deI
Baloncesto
Pol ideport ivo Municipal
Ctra. de Barajas Km. 1400
28100 ALCOBENDAS (Madrid) ESPANHA

3. Concurso P0blico para Professor Assistente na Universidade
Federal do Esp{rito Santo, nas ~reas:

a) Biomecanica, Aprendizagem Motora e Desenvolvimento Motor (1
vaga);
h) Lazer e Recrea~io (1 vaga);
c) Teoria Geral da Educa~âo F{sica Adaptada (1 vaga);
d) Teoria Geral da Educaçâo F(sica Escolar (1 vaga).

Fone para contato~
UFES (Vitdria-ES) 325-1711, Ramais 290, 383 ou 336.

08. LIVROS/PUBLICAC6ES RECEBIDAS

1. Da Confedera~âo Nacional de Trabalhadores em Educa~âo (CNTE):
a) TrabalhadorES em Educaçâo~ per~il p rEPresentaç8es dos
délegados ao 239 Congresso da eNTE. 1991.
b) Re501u~~es do XXIII Congresso Nacional dos Trabalhadores em
Educaçâo - 12 a 13.01.91. real izado em 01 inda - PE.



2. Do Inst ltuto Nacional de Ci&ncia do Esporte da Alemanha
recebemos~

Sportdokumentation (Literatura da Ci&ncia do Esporte). nQ
2/1992.

tema ·SportSport Science Review Vol. 1(2'. 1992 com o
Psychology.
Revista de Ciências da Sa0de. Vol. 10(1/2', 1991. da
Boletins de Informacidn Deport iva da UNISPORT. nQs.

28 de 1992.
6. Bolet im nº 15 de Junho/1992 do Conselho Internacional para a

4. UFse.
4. 5/6.

~
/ . Ciência do Esporte e Educa~~o F{sica.

Da Associaç~o Internacional de Escolas Superiores
r{sica (AIESEP). os bolet ins informativos nQ 34 e 35.
Boletim nQ 8 (1992) do Comitf Internacional de

de EducaçSo
1991.

Pedagogia8.
Des~ortiva.

9. Sumários de Educaç~o F{slca. editado pela Escola de Educaç~o
F{sica da USP. Vol. 9. nQ 4. Jul/Ago 1992 e VoI. 9. nQ 5 Set/Out
1992.

09. MEMóRIA/CSCE

A DireçSo Nacional está organizando os arquivos do CBCE~
(Memória/CaCE). Para tanto estamos solicitando aos s6cios.
principalmente aos mais ant i90S. para que verifiquem se possuem os
n~meros 1 istados a seguir do Boletim Brasileiro de Cifncias do,
Esporte. editados pelo CBCE:

1980 - nQ 1 e nQ 3
1981 - nQ 6
1982 - voI. 4 (1). vol. 4 (2). vol. 4 (3) e vol. 4 (6)
1985 vol. 6 (3)
1987 - nQ 2 e nº 3
1988 - nQ 7. nº 8 e nQ 9

Sol icitamos
entrem em contato com

aos sócios que possuem
a Direçâo Nacional.

n~merosestes que



10. rESULTADO DA CAMPANHA DE FILIAÇ20 AO esc:

Em 07/92
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EDITORACZO DESTE BOLETIM= ValtEr Brac:ht
Amauri A. Bássol i dE 01 iVEira

APOIO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING~
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇZO FiSICA


