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EDITORIAL

_ No mês de setembro de 1991, durante o VII CONBRACE,em Uberlândia,
a chapa CONSOLIDAÇÃOfoi empossada na perspectiva de conduzir os des-
tinos desta errt.Ldade e consolidar tJl'ir,cípios, intenções e objetivos da
gest~6~anterior. -

Dúrantea posse, colocamos o desafio que se apresenta em'\cónduzir
o CBCE~~Qéntantol acreditamos ser possível vencer este desafio:;:" na
prátiqá"eor1creta através do nosso movimentotrarisformador. A realidade,
objetiv?-e permeada de barreiras, às vezes, parécendo intransponíveis ,
ent ret.arrcó também repleta de brechas e espaços" para atuar e mudar. At,
produção e difusão de conhecimento apontam'rió'tóriasdificuldades num
país .marcado peLa miséria em todas as dimensões e instâncias.Entretan-
to, urge lembrar, que um segmento da comunidade científica resiste e se-
gue cOnstruindo:uma entidade para além dasuâ atuação específica, po s-«
sibilitando o sentido primeiro da sua ,existência, que é o de contribuir
para o for t.a.Lecí.marrt.o da sociedade' civil e consequentemente para . ,a
construção da democracia. ,

Neste serrt í.do., reiteramos Ós compromissos assumidos durante' o pro-
cesso eleitoral, entre eles o de fortalecer e apoiar as secretarias es-
taduais em suas -ações e projetos. É preciso estarmos permanentemente
arti6ulados para as possibilidades regionáis e nacionais de construção
de Lnt.er câmhí.os , projetos, convênios de cooperação, etc. É preciso es-
tar,atentoslfortes, estratégicos, serenos,eJ-úcidos para podermos fa';"
zer solidariamente um 199Z com "oar a" de e~;perançat de "virada", de re-
sistência e luta, coleti vaj~;'CónclarÍlamos t.odó's os nossos sócios 1 antigos
e novOs, para:~;rregaçarasrmangast "cair n~jreal" e no realL buscando
sa:f.da:s paJ::a a conc;reU;záção dos nossos projetos indi viduai's_:...coletivos.

Nos, Valter, Medina, Mauríciol Amauril Wénceslau e Aguihaldo/'de-
sejamos um 1992 utópico e combativo. '

INFORTvlES,72MI S..!,-~_._--
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Notíc'ias da LDB~Recebemos·~~ boletins nQ 25,26/32,33,37 e 38 do FÓRUM
NACIONALEM OOFESADAESCOLAPÚBLI;CAna LDB. informando que as negocia-:
ções ÇloProjetó1LOB estão acontecl(:3ndb'desde o dia 01/10/91 com os re-
presenta~tes dos diferentes partidôs'.:p'olíticos indicados pelos líderes
par t í.dár ios I ap6s!a deliberação da >ieunião do Co1Ggio de L:f.deres ocor-
rido ,J10 dia 25/0~9/91.Ainda neste cBo1etitn o Fórum chama a atenção para
a mob~l,ização e .trabalho de base com vistas ao cumprimento das negocia-
ções e 'votação do projeto em plenária até o final do semestreQ Informa



ainda_.a.instalaçãono·-dia 02/10/9·1 da Comissão Inter-partidáxia·in.s_=
JcitUída pelo Colégio de Líde:res I para discutir o Projeto da LDB e
·tentar um relatório noçoc í ado Yr ent.o àsemenda.s I-ropb~ht..a:sI o qual de-
ver~ ir a plen~rio.

O Cronograma de t r abá.Lhoprevêadiscuss2,J:10 Projeto até 23 de
outubro I reservando-se o pe rI odo de 23 e 30 p~:"~C} a jus t.es finais, es-
perando-se que o relatório esteja em plen~ric:""3 pzí.rne í.r os dias de
novembro. Nos dias 02 e 03 de outubro I a co:,:J;:,;E;~:~Oavançou nas dis-
cu s aóe s até o Capítulo IV, cr i2ndo'-se um in,cê'E,:02:na discussão do Ca-
p{ tulo VI que trata do si stema r'c::..r,::::,r:;:12Ll de J~'~.ucação. Para tentar re-
solver o problema criou~9~ um r~C'~,:~.:,;~;,:()m;s:)o:::u~dos parlamentares Ma-
r ia Luiza Fontenele (PpB) "UJ:)~rê!t,:,'?~:~~üLc:t:'.(<P.1Y'illB} I' Er aLdo: Tinoco
(BLOCO)I Eurides Br í.t.o (PTR) " 'O'FÓRLt\~ LDB continua -rnob.í.Ld.zado , orga-
íliúl.ndOaçoo s eest:rat:égiasde--mobilizê;Çz;.O, :.:talsº9m9 ~!3-ÇA DA CAM-
:')Z\NHA(c~'rt'azes, adesivos I panf Le+os e ca.misetasr;CAMP?rnItA'Nl\S BA-
;':;ES.•(cOrpo a co.rpoé"O-fl'i.,beputadosria's -ba se s ' ele i tc;;ra:is, r,r atos·; e
l::asseatas pública~- nos grandesêéntros~-càmPanha:::'&:-':.:·e0ng-':Fesso",',(atos
·j1Íblicos com representatividade nadional no congresso), I Operaçao Tem-
J.:-8stade no Congresso (enVio dg, ;mp.is de um milhão de cartas ao Cón;'"
q:::esso I caravanas estaduais /'comícib de maSSêLS: na rampa do
\~'ongresso, etc) o O BOLET;J;M,P~";37/nov/1991, Lnforrnando a rearticula-
ç~;,odo FÓRUMESTlIDUl'..LDELW:~ç;ôr..SI contato 40 FÓRUlVl ESTTIDUl\LDOPARA-
~n\çom Deputado Luiz cailosHcl1üi ~?l\1PBJ,r.ela,torq?PrQje~() LDB na

, , 2ól11'issãd de Finanças,,~ ';fributação ,cU:)"o"relatór io.está sendo di vul-
çado, andamento das ri~gob±àções tem sido'extremamenteleri-E'o'em, face
a'IS'):;posições diver.gentes que impedem o consenso em questões: assumi-
das, como fundamentais pelo FÓRUM(Ex~ o capítulo v)o O BOLETIM n2
J8/nov/l991 informandQ sobre o andamento das,negociações) as, quais
t.iveram'Uni.'avanço,sign,ificati vo, chegando a concl u.ir o ca.pi tulo IX ,e
inibiando as discussões ieIativas ao Capítuloi. o0&Vánço ref~re~se

"'cÁ, ao 0,, ri,tmo das negociações, entretanto querrcoiao corrt cúdo, apresenta
-:Tr"g:farides'problemas_ ENCAMINHAME:,NTOS:É necess~rio a presença:<- mais
,- efet.iva e maior númerode~,entidades nacionais corrmorierrt.es-tdo FÓRl:Jl\1
-·para, na pressão garantir os pontos fundamentaJ ..s da LDB~O Fórum s1!l-
gere que os f'ó r uns ost.aduad s rearticulem as C2.i.ê'~Janas'e' aquar dern
confí:i:ma,ções de votação do Projeto. O FÓRUM,:;C1I"t,iútiaem'plenária::;:;
permanente .·'<T

- Recebemos da ADUFG-1\.ssoc:;.::"cãodos doc(~n·tes da UFG o texto
nLDBum projeto em construção", ..

') ,! "', '-Em. nossas mãos osinforp.wd .. 'OD IIGOVERNOPAAJU,ELO"n2 5/out/91
J " -e ':h2') 07/dezj91:.. ' r', "

J::' '·-::Recebemos O texto do "JORNhLDObRi\.S.LL l'.\.GOR1'i"-2quinzena de
0út:ubro·ç intitulado"l'. batalha da' Edu·c.jsao: ofensiva conservadora
põe em risco a aprovação da nova 'Lei de Diretrizes e ba se a'",

':C" '.-1'. Revista MOTRIVIVÊNCIh(4 edição) tema: "1'.\.Educação Física: e
L6 compromisso com a Escola Pública'~, deverá circular em maio próximo.

-Encontra-se à disposição dos sócios a POLÍTICn,N1\.CIONl\L DE
SEGUR.lYNçnALIMENTAR.':(versãor e sumí.d a ) d~;ai.ttoria de LuizInácio Lula
da Silva e José Gomes da Silva.' ...: ,

- Bienal mostra situação do es:por'té 'rio';Bfá'sil, texto publicado
na Folha de são Paulo em 07/10/91j FI. 6-5 por Márcia Melsohn~ "1".. 2
Bienal de Ciências do Esporte realizada na FMU, em são Paulo, deixa
claro que o Brasil precisa de mais investigação científica se quiser
vir a ser um di.a , um dos ~ntegrantes do Primeiro Mundo·'.

- Foi fundada recent:êmente a'Sociedade de Psicologia do Esporte,
Titividades Físicas e da Recreação do Estado de são Paulo-SPAESP, com

••• r • " sede à Rua lrraazonas I I133-Bairro Oswaldo Cruz-são Caetano do Sul-Fo-
ne 453.1532."7'CEP'09520-SP.

~.'- O"CBêE'está a partir de agora r epr-eserrt.ado em:umuaiF\m~-p~kpe-
;~lo sócio professór' l\gnaldo Lui z Baldo I que vai de "vento, (~m::pOpa,H

divulgando esta entidade nos três jornais da c í dade e IITr:tJou~,ado Po+
r:: vo" ,"Tribuna Esportiva" e "Umuar ama Ilustrado" o J2 são tr~ú30,s _ fi-

liados no CBCEem Umuarama pertencentes a regi ã:::,; coordenada pel'ó' CRE
IX daFESTUR-Fundação de Esportes e Turismo ék ]J2zan2o
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".' 1'.s 01impi·ad'á·~Es~~ç'::'é.d..b<':" .'" iJ:;éJ,~'c~'", .,:'\i~··se de 19 ~2TJde ju-
J~hol91 e de' acordo com o Pro ..:,~,',,' '~-.;::;..=:. .sendoexpandidài'; para
m~:is 'cinco ,eSi;:ados ...bra'si1ei:;:c<,;" i'.Y,~:mbro~'ÜS resultados
bem como o Boletim Oficia.l ellC~~.' ;>~,,::: do CBCEem Haringá.

-~ Recebemos o~ício do R~?l=)J.~''=.;:.';::". .. ':: >,~i.11as Ger'ais na Comissão
lJaciona1 de Educaçao Física no 3~ 9'L~\1..;, ".,' S .':'21atór io do 11 Encontro da
comissão dé Educação Física no 3~ gl..·C':,'l];! re::üizado no VIr CONBRl'.•.CE em
set/91-Uberlândia.

, ..'.....------'-.,..........;...;..-'0,...:.--------- ------_. __ . -.-- -_:..........:----~

PÓS·-GRAD0ÚÇÃO"

... O Instituto de Biociência;3--C().m·()u9..de Rio Claro da UNESP :está
:ro.alizando o "Curso de Pós-Graduação em ilciências da r.10tricidade-nrea

-:de,conce'htração:Mbtricidade Humana < nlnformações ~ tev. 24....;a-121~5,Be-
·f(laÍVista:J~'·RiéiClarb -CEP 13•.500 Telefone (0195),340244/ n2 r04' -
F?X .. 344433. . .". '" <:;. ,.

:;,;;! -Curso de$special1:<':ação em :-:;O:r.Ca.Ç2.0 J:dsi8~ - tato Sensu," Área:
Educaç~o Física e~colar - ~~92/1993 - U~iversidade de 'Santa catarlna.

- T:Pf:brmações~.:Coordenaç;;i:i' de Pós~Gradua']ão era Educação Física - Céntt·o
de Despor'cos da UPSC ~ '.~. '
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o X:XIV Congresso Nacional c\-
~ T r 't' d 23' 27'/"("'c· .ae .rnr o rrnar a c a ,~, "a", U::/ ';'i.',

nnhernbi ~
.... O I Congresso Nacional "Capoei~b. C-ô; ·::':·,:u,ç,::::a Brasileira" - Maringá -

PR, 28, 29, 30 e 12 dedez./91, .c:orr,.C:l~::)oiodo CBCE.
-,11 conçr e sao LatiDoá.méfiê'aI1.o·~d,él' Céit.ipe dePI;>Ícologia DepÜ'rtiva,
San~aF~de Bogotá -, c:o~.q·~:~i~ll,~,*?-:~:~' ' , , . . . .

- Pz o je t.o Saber e Poder: I1Ll.SÜ~pté.r2.p,}..a/ TêlXOSg:.."::':'C!lQ, Magnetoterap~a,
..Yoga,Ciências não. +r ad.í.cd ona í s, dias 22 e 2 ?'/10/91, promovido pelo
, AGE!: •.CEG - Cf1' 52 - Campinas/SP .; C:sP 13.0010 '

- :;:,.9ong;ç:esso'Pau1ista de Natação, 19 e 20/10/91 '-'Mogi das Cruzes-SP,
promoção SESI .: Mogí das Cruzes - Fone (011) 1.i-69--7691.

- FIRST MEETINGde Musculação, de 01 a 03/11/91, Ginásio Mauro
nheiro - Polideportivo do Ibirapueza - SP.

~, O evento Parceiros do Tietê J dia 24/11/91 - Palácio do Parque
nhernbi - são Paulo.
II Mo e t.ra Científica e Cu L tura1 em Educação Física - 08 e 09/11/91,
promovido pela 1\.CMe CEFEFIBO- Centro de Pesquisa da Faculdade de
Educação FíSica da ACMde Sorocaba.

~.')

Feita Internacional
'~.2.SConveriçóes - Ba~que

Pi-

[1.-

-J., 44ii Reunião})'luêÍJ..c~a S:BPC'na USP/ são Paulo, -:"~E, 12 a 17/07/92,' na
ocasi~o se:;:{. :céaliiado o "I Encontro das ~Sec::~:-.:,"~iasEstad_uais" na
mesma ooa s i.ao ser20 discutidos: O Vl:II CO:i\ii3~,:;;,":;:110 Pará a ave.l Laçâo
das Secretarias Estaduais, do CBCEa' ' -

'-,'0 lI, Congresso Nacional sobre ESb~?nc5..asN,?,-!;:.~.-'r;'~;l/ de 29 de março a
. 03 de abril/92, Hortô F'Lor-e s t e. ~2.:~qtJ.(? ,':~':"''.;::l.L'.é..:'' da Capital -',são
. Pàul'o <# . • L .i,

'0 I oonqre aeo t.at.í nc l\m,er'iC2.l':·:i~.; h, ~ :_,._:j>=~._ eIU' Saltid, p~iá6io\' de
12.s ConvencionesdeLa HabaDa. " ., ~,,'.;~ ':19 fevereiro de' 1992 .'In-
formações: Tel~ (011) 2506712: '~3'i',!;·>.) ~"-:Cl200, 258069J./ TELEX
1128358, Fax (011) 257-7432.
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- o Congres::3º_CLentl.fl.co011.mpl.co7l9'92;--de..15 a 19/julho - Malaga

E~panhá., p:om~vido pela J~nta de .Andalucia ·':':-Tema:.~Deportey Ca-
ll.dad de vl.da - Perspectl.vas y Problemas. Informaçoes: UNISPORT
lllJOl'.tLUCIA- S~cretariado CCO'92 Av. st Rosa de Lima, s/n 29007 -
Malaga- Espana - Telfono: 952262266 -Telefax 952397066, Telex
,79260 ...,UNI SP - E. Mail - Postrriaster- Vida-Vida-ES.

PUBLICfiÇÕES RECEBIDI~S
Reviê.ta_s,t.Lvros e Teses, tecebid<:1s(encontram-se à disposição na
Biblioteca Central da Uni versicldoJ",Estadual de Maringá).
gecebemos do Centro de Investigaçces e In:formática do.Desporte- Ci-
dade Desportiva de Cuba) os numeros 6(1990) e l/~J 3/4 e 5/6 (1991)
da Revista "EL DEPORTE", derecho deI Puebloh•

-rInternational Councilof Sport Science and Physical Education,re-
cebemos o livro de PnLM, Jurgen. Sport for A1l~ Approaches from
Utopia to Reality. Schorndorf-Hofmann, 1991.

,:-:-'Boletim de information y documentation - U1J'ISPORT- nS!17, mayo'r..< 91, UNISPORT mIDALUCIA/Junta de hndalucia, Espana.
'·;L \0 jornal da PUCCAMP - Pontifícia Universidade Católica de Campi-
yc:rcí'\nas- liNO II 1 nQ 17 setembro/199l.

- \Revista da Educação Física da UEM{ Vol.2, nS!1 - universidade de. . ,Marl.nga.
~olet~md~ Biblioteca - Comissão de biblioteca - Faculdade de E-
~ucaçao Fl.sica, UNICAMP, ano 3, nS!4 julho/ag/1991.

- Boletim da Secretaria Estadual do CBCE-Pe ag/91 set/9l.
- Jornal MAGISTER, órgão de divulgação do Centro dos Professores do

Estado do Rio Grande do Sul/Sindicato dos trabalhadores em Educa-
ção (Cpers/Sindicato), ag.1991, nQ 118.

- Jornal VIVA ÁGUA, Ano I nQ 6, maio/junho de 1991 •
.:..Calendar of Events do International Council of Sport and Physical

Education, 1/1991.
-.Newsletter SBIS, Publicação Oficial da Sociedade Brasileira de

Informática em Saúde, Ano I I NQ 2 I Ag/l99l •
••• PROGRillf.IA. ESPORTE CIDADANIA - UMA PROPOSTh Pl\.R1\. OS CIACS: SUBsfDI-
,OS PARA DISCUSSliO, da Presidência da República - Secretaria dos
',Desportos, julho/1991. ~ . _

."- Jornal INFORME PADCT I pub.tí caçao do Departamento de coordenaçao
:de'J?rogramas Especiais da Sec~2taria de Ciência e Tecnologia. Es-

.c' planada dos Ministérios-Bl. C-4Q andar - S/470-Brasília-DF - CEP
70.062.

--,.:;..--------------------_.-:....._..:...-_-------

(-:; SECRETARIAS ESTADUAIS
fi Secretaria Estadual do CBCE-PE em seu Boletim de Jan/92, a-

nuncia que está promovendo o I ENCONTRO ESTADUl.L DE EDUCl~ÇÃO FfSI-
Cl\.ESCOLAR, a ser realizado de 01 a 06/02/92 em Recife, no Ginásio
de Esportes Geraldão. Serão ministradas conferências, e cursos'com
as, seguintes teináticas:Perspectivas para a Educação Física Escolar'

'nó NordesteJ Concepção de Currículo funpliado# Didática e teoria pe-
dagógica ,uvaliação I Ideologia e Py'ocedimentos I a Legi timação e uu-
tonomia da Educação Física. Os professores convidados são Celi Taf~ ,
f'rrel'rElizabeth Vargja~l Michele Ortega, Luiz Car~os ,d~ Freitas,
V~lterBracht. Informaçoes: Departamento de Educaçao Fl.sl.cae Des-
pprte,'Educacional - Rua lUmirante Nelson Fernando s/n Boa Viagem -

rÓ; v.>
. ~I '. -
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Recife-PE - CEP 51.030 - Fone~ (081)'341-0352 - Ramal BE ou ainda
com a Prof , Sandra Sales - Fone: (081) 3616970. Durante o ..refe:r;ido
(mcontro,respectivam~nte nos dias 02 e 03/fev.J das 13~30 as 15:30
h rs o.J haverá um encor'l:t:x"oentre as Secretarias Estaduais coconscãndo
da ~eguinte pauta: ,h.~~,isulação e mobili~q9ão das Secretarias Esta-
dueí.s, VJ:~I .Congressq "40 CBCEem 199;·3/Be.J::em. ,
. '. 1':.. Seg'ebaria.'doCBCE-RJ env í.ou :..Qj Bole·tim n~ 081 onde informa a
sucee sao ~·ele.itora]F'caâquela' s.ecretar{ia~l ,P.•Pa:-êtnioCientíf Lco. Despor-
tivo do Presidenbe.~[q;q COI~ o. p.rêmio Intermrcional do Esporte' .: e
01impismC)lfJoari:l'm(tbni'oSamar'c11 entre outras realizações~ .A.::. geãtão
iniciada em 88, realizpuimportantes projetos crmso'L'Ldando e f<;n:1;'.a-
J.ecendmaJ.§Eo-CBêE-RJ,'_"como uma' das Secreta:i:::ias mais acuanúe s, ..
" II jSec!t'êtári.a do 'C'BCE-SEparticipou do VII CON13RACEcom uma de-
legaçao de 10 socios I .todos apz'e aent.ando suas prOduções científicas.
S~gundorto Boletim a preparação da delegação i0..ici~u-se. ~mmaio/9ll
:::esultando desta relaç~o um processo de discussõ~s.aprdfundadas,
disQ..\i~~.'k~1p.,descehtr~Iização de poder I etc ,'o 03 iD:teressados ~ no
. relé!>Jt;i.9t::~p,..da delegaçao;,de Serg~:..!y:sobre o proce~sc: de preparaçao e

"-" o ~?tLaJ;:o~lodo VII CONBRACEteJ..G1::~,'iarpaza 1\1aurlC;I;§)!(079) 243-2570 I

ou Solange. Laçks (079 )"221-4974. r:. C::';CE"'S~-:; realizou ainda em Dez/91
-.no2',.sQ!~llinS3·tAoe:p.ê CiênciaS"do Espor;:8 sem a particip'élÇãodo Presidente

d:::~CBe~{::'l?r9.~.Dr. Valter Braoh t , que discorreu sobreur,. legitima-
- :.;rdó:e'à JAut6Hóhu.a da Educação Física" I e o Dr. Ruy Jornada Kreb~ J

que apresentou o tema "0 desenvolvimento motor e suas cnntribuiçoes
::10 Educação Física Escolar". Participaram deste evento 150 pessoas,
entre professores e alunos da UFS e sócios.· . .

A Secretaria do CBCE-PR publicou o .seu boletim n~ 2 e efeti-
',/OU reunioesVIS"àndoa] realização de um s'Lmpósa o de Ciências do Es-
p'b::c'teno Paraná no ano de 1992.

" f.: ~ ~; .

CONCURSOS

Em Ílov/91 a Diretoria de Divulgação enviou para todas as Se-
cretarias Estaduais do CBCEuma ca_r.:!::Ji-y,in~ormandosobre as Universi-
dades que estavam realizando concursos publicos l-a sabare UFRNI UFSC,
UFS, UFM, UFMG,UFPR. 1':.. diretoria;;~ni7iou ainda em dezéInbro edital
da UFS.
PoS.~ Solicitamos a todas as Secretarias Estaduais que nos enviem

notícias, editais e informações sobre 02 concursos públicos a
nível de l.'~I 2~ e 32 qr aus , em seus r c spect.í.voé estados, para
que possamos divulgá-Ios em tempo.

A;Bi~'Ert.6:ri.aNacional do CBCEenviou r\2!centemente carta-circu-
lat5g6~O~6cio~';bontendo os novos valores de anuidade para filiação
ou;:'penôváç~q:::$m92. 'Os valores são os seguintes~

Sócio Estudante~ 15 dólares
S6cio Efetivo: 20 d~lares

._a·,cpóqio: cpesquísador: 25 dó.Lar e s ..
~- §ócio Inst~tuição: 30 dólares ~~'.

(?;:::';l'lf)'ó~~çãopela indexação pelo dó.I ar of.:i,.çjal, dá..,..se pela I1eCes-
sidad-éL\d'é''viab'ilizar as ações e atribuiçõe's' da errt.Ldade , Valé~: sa-
lientar que este~ valores estão defasados em relação aos valores
~obrado~ por outras entidades ,científicas. Neste sentido apelamos
p0.:t)á;oâ\~b~preensão de cada .sócí.o par a esta questão ( engajando-se

t . • ",'.,' ) .:~ .Ó: ~':.', :;;c.f.~':,;:::)c:'--'

,.~, .

1,: .. ' ,_
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~,;E?batéllhandol,parél, a r~novaçao dos SOC10S 5ª ,§~isteb;í;~s, b~~,.cp:r:no na
conquista dé NOVOSSÓCIOSo Esta campanhad~y'~"9.er);~êirit'):D.,ente. ,~<para
,q\1:e,posSamO~c6nstr':lir, uma entidade .cle~t.ífi:9d;;~.!:'H~frt~j~L[:S?:r::;~alecida,
podendoassl~ ournpz i r com as suas fln~lldadeZf":,~".n~:;'~, IUV ,,~

Os deat.I nc s da REVIST1l.BAASILEIRl'~DE'.CIEN'CIASDO,.E.SI?ORTE~Desde
• . _ I '": .. , ,"'\::'" ," 1.:1.(-, j .. " ...J::_" ... i f.'

que as SumUClOr::;, e st.ernos rios empenhando na ..,l~ubà'-::::eo'Ei-d;i:àliá"'pê"lb finan-
C,io,ªJuenoo:dax0'\,d ..·;::;ta. Para que 'o sócio se màntenha atualizado quanto
à' si tuaçãJ0::'atúo.l:ó-él :revista, iHformamos o secarí.rrce~ .

':,:~:Yt:) ai) Os:Ó~cgãODfinârióíádorêgC'(CNPq)bão e.~;::3n liberando recursos
no-snorre n+o-, ·.'l.' ':.~~':,J'.:, Z<.i ;·1.1';-.: ...,';·.:.,1.:].'··· ."

.,::O} .Contactamos ,cólrri'a~sC'-e(Ü'tó':t:as"iícbRTEZe "ü1r:rJút e .e.1as démonae

.~~~~:~e~n~'~;{=~:m:m d:d!;~~{~:~~~~~.,i:':~~~~~:~;~~~;-pm~/·a.~~Qhdição' d~l_~~...,con-
c) Estamosem ,(jontáto<com en;'TJ:,:6:3~{'Srp~~:.~,vaéias,:GomQ Ç1.TOPP,ER,para

conseguirmos patrocínio.. . ,Ó ..: " .. >"'y, 'r~( ',,: ... :~:."(';" ,';:~, ' ,
d) ConcrêtamenteprecisafI1os' rec1.iiSOs<p·ara.J ;~êiit~\:ÓVOLtffuE, 12

~n3 1,2 e 3) provavelmente "com.recurso~dO'cNPq't?r~,>~o.::y<?LYME 13
. ~n2 2 e 3) referente a março e jul.ho r o VOLUl'1E14 (n2rll.,2.,~;b:3),~.
. P. So~ Solici tamos à~ Secretar i~s 'que reúnam seus':s'6~:i~~í'n6 sen-
'tido de somar esforços para dar andamento ao projeto da revi'Sta:

Enviem-nos idéias e possibilidades de financiamento (ihstitui-
ç~~~, gr~ficas e etc) em seus estadoso

'Revistas do. CBCEdisponíveis para venda:
."/

yolume 1::
Volume 2~
I

nS! 3 (maio/1980)
nQ 1 (set/1980)
n2 3 (maio/1981)
Suplemento n3 1 (Anais
gresso "'de' Londrina) •

do Con-

Volume 6~ n2 1 (set/84)
n2 2 (jan/85)
n2 3 (maio/85)

Volume 7~ n2 2 (jan/82)
nS! 3 (maio/86)

Volume 8: nS! 1 (set/86)
Volume 11:. nQ 3 (1990)

yoluI"'ii,e 3~ 1 (set/8l)
:'.... " J' ',''''' /82 )" \. C,:. .l/

nº J (W.ê': io/82)

'os volumes seguintes estão esgotados o

ye l or e Cr$ 3.000,00 o oxemp.lar ',- .serviços postais.

------'------, ..--------

O QUEELES/ELASESTÃOPESQUISAhmO•••
.. ,; ,i

Como objetivo de'd.l'vu1gar os projetos de pesquisa ou pesquisas
em seus processos de. elaborq~ão., estamos di.vuLqando as' pesquisas
tmono.'g"i~f±as, p'r oje t.osi. di'sáér'tações(teses) de Mestrado e doutora-
do) 'que estão sendo r~~+izàp.as por ..sóc;~,qs do CBCE. II nossa intenção
é possibilitar um intercâmbio partiç~pativo entre os sócios~

.. - .'.

Solange Lacks dos Santos -".;:
Secretária adjunta do CBCE-SE
Tema~ O cotidiano da Educação Fí-
sica Escolar ' ., .

~~!~r~!~~t,e~}Í~~~:~i~~F~.·~s~~·~t:r'.adi~
"ço'e'S'e'n'tre TeOrlá .ePratlcada
2c1çÉlci::éüúcativa do~cente nà'Edu,ca- .
'Çáb 'lf"±,s'i c a .
EléJborar alrr;H'lr ',~.1'3:~~:e~tospara a
truI1Sfc,rIT~(;~~~'_ .:.'~··.~~;_.c;apedag·ó-
gica. c1~:::t 1::::-'·' ,_, )~' r; ~:.. ;.

.. "

I "sil vana Goellner
Prof2. da Rede Municipal de Por-
to nlegre : RS•.
Tema~ Método Francês na Educação
Física Bra sí.Leí.r a s da CaS6frna' à
Escola. . .
Tese de Mestrado - UF~M '
ob je t.i.vos r~nalisar como o Método
Francês veio para o Brasil e a
concepção ideológica subjacente,
a concepçã Ciência e de Ser
Humano! ,.... s implicaçõe s na
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Endereço~ Rua Itq:baiana, .591 ~••.., escola.
apt2 ~ 301 - 1iJU - Centro - 49000 E;ndeteço~ ,RU;:l Duqu(?de oaxd as , 339
Telefone: 079/221-4974 AptQ. 704':::"CEP90010 .;..Poz t.o 111e-

,g:r'é" ..
:Fóne~ 05:Li/221-4357

.. .' l '

Tereza França - F:rancisêó I90iM~ng~eira
Prof~. da Universidade Federal. 'AcadêmIco'qo,Curso de Educação Fí-

..de.Pernarnbuco :'::;.'.-' "',:.:-~: .s1:ca-da UFS'" ".
_,Tema~ O trafamento'dà'piát.'ica no'. Tema~;~ert-'fi<cie'Itab~ü~ana:Lazer e
,in'terior das di:sc;i.p1inà~esp~cf .•..: Educaçao Ambiental,. '. ;.
ficas do Curso de Ep.ucação F,ísi-~,Projeto BoJ,sa<;leIniciação Cientí-
ca da UFPEi', ,,' ...• ',' ."'0:)" . ;. fica - CNPé:I ..
,-Qpjetivos~ bescrevei: e.anà;Li~ar .Obj~tivQs~ ;pesenvolver,:estudos pa~-
a prática pedagógicanoprocesso,ticipativos com as cqmunidades pro-
de formaçEio de professores de e...,'x.ima s à serre::;de"Itabàiana~ buscan-
ducação física pa.ra apontar pos-. 'do elemen-;;c:",::;subsídios e estraté-
sibilidades de sup~ração das con gias para ~ ~tilização consciente
tradições que estão colocadas e- da Estação Ecol§gica, da, S~,r;ra de
que comprometem a qualidade do . It.aba i anu.rrumo a: cons t rirçáo de uma
ensino e com isto oprocessc:i" ,1,~ Educação Fj~sica, tendo como refe-
formação do profissional de E":-,-~,'.'.2:r:cia1o Lazer e suas relações com
cação Física.' :::::E~dl.lC'C1.çãol,mbiental e ao mesmo tem
Esta problemática está delimita- co oferecer subsídios para estudos-
da em~ torno das questões da ma- pos'ceriores na Área de Educação Fí-
'terialização do trato do conhe- si ca e outras.
cimento no processo de formação Endereç0~ ~::Zuu. 'Jereador João Cala-
do profissional de Educação Fí- zans[ 511 - Bairro Praia 13 de
sica que se dá na prática peda- julho-Aracaju-CEP 49000.
gógica quando da definição, im- Telefone~ 079/222-0688
plantação e avaliaçãQ de oori+ .,
teúdo s, objetivos, métodos oe'
ensino e avaliação de 'ensino.
Ende re ço e Rua Sebastião. Salazar,
132 - Cid~ un'iversitarf<;l,.;Recife-
Pe - CEP 50.7410
Telefone~ 081/453-1404 Iracema Soares de Souza

Prof2. Substituta de ~tletismo da
UFS
Tema: "li Educação Física Escolar~
conhecimento e trabalho".

, Dissertação de Mestrado da UFSM
ObjetivO"icom esta pesquisa pre-
tendo identificar em qual mundo os
professores,~olocam a Educação Fí-
sic~Esco12r, se no do trabalho ouCien- 'd' , ')no: .o Lazor \Tempo Llvre, como
também se!~r2,tam esta disciplina
curricular como conhecimento histó-
rico ou atividade física em si que
se consome no ato da produção.
n inve~tigação está sendo realiza-
da através da provocação de refle-
xões críticas sobre a p~ática pe-
dagógica dos professores de Educa-
ção Física do município de Aracaju
(SE) das escolas de lQ e 2Q Graus.
Endereço: Rua Dom José Tomaz, 470/ ~
401 - Aracaju-SE - CEP 49020
Telefone~ 079/222-5431 ou

223-1541.

José Américo Santos Menezes
llcadêmico do Curso. de Educação
Física da UFS ." -"
Tema~ Didática na Educação Físi-
ca Escolar
Projeto Bolsa de Iniciação
tífica-cNPq ." '.
Objetivo~ Identificar como a E-
ducação Física está situada na
escola dentro do contexto peda ,-
gógico ana.l í.sando o processo de
transmissão e assimilação dos
conteúdos transmitidos pela mes-
ma. Com isso, oportunizar expe-
riências científicas para o de-
senvolvimento de um pedagogia
significativa e atual com o con-
texto da escola brasileira.
Endereço~ Rua ,J / 47-Con-i. Novo

• . .-JHorlzonte-Balrro Gra]eru - CEP
49000 - Aracaju.
Telefone: 079/231-6581
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Luiz Carlos Rigo, _ _
Profe. Stibstituto,dé Gin~~tica da UFS
Tema~ liEducação Física fora de forma~ uma análise crítica da
dup:'a face da pedagogia tecnicista e sua influência para
Educação: F'lsica'Escolar ~ _..

.:~:-~O;i.s,settaçãode Mestrado' - UFSM
Óbjetivos~ No presente estudo p:;r;etendé-sefazer uma análise da
Pedagogia'I'écnicista I 'cérrt::úüiÚl.ndqo enfoque sob seu rêferen-
cial teórico-sociológiê6'g.partirdos anos 60. Para num segun-
do rmomeritio ',tentaranaLi.aàz'<comoocorreu o seu desdobramento
espec~fico para a EdUC~ção:F'ísicaJ:procurando discutir a~ conse-
quenca as deSta pedaçoç í,a para a_:Espol~acomo um todo e maa s es-
pecificamente para a prática pE.i.d'a,gó'gicaatual de Educação •
Ende reço e Edifício Prelúdiol. nQ_.,,;L::1;3·-Apto202 - Luzia
hracaju CEP 49000 - Sergipe,~:~ '.
Telefone ~ (079) 241-2848 t'ama-:l,,,,378 - UFS

a

P.S.~ Estamos aguardando a sua contribuição!

Editoria do BBCE: Diretoria de Divulgação
Prof. Maurício Roberto da Silva

Colaboraram neste,nurnero~ Membros da Secretaria Estadual
do Sergipe

GESThO 1991/93 - CONSOLIDI~ÇÃO
,)

APOIO: nNIVERSIDnDE ESTliDUI:.LDE
MARINGh - DEPARTI~ENTO
DE EDUCAÇÃO FíSICA.


