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EDITORIAL

,USonho que se sonha so
,,- l'e so un sonho que se sonDa so
mas sonho que se 'sonhÇl,_junto_é rBálidade"

Raul Seixas

É impressionante a força que cada um de 'nós guarda de reserva em
algum bolso, ou en:ialgum lugar de nossa luta. Estamos todos canss,dQ.sde
injUstiças 9 desigualdades e do maltrato que sofre nosso povo na atual
conjuntura e Mesmo assim, fazemos o CBCE com muata garra e paixão e', às, , "vezés transparece ate que ja cansamos de lutar. Que nada!

Padecias até cansar flfisicamente", mas a indignação fala mais alto
diante das misérias que nos assolam. E de novo lá estamos nós, mais,uma
vez, mobilizados e reunidos construindo ciência.

Temos o tempo como aliado e não como inimigo, nós somos
temp©~porque o tempo não pára e é "como um rio que caminha-
mar •••", já diziam dois poetas conhecidos (Cazuza e Caymmi).

E caminha para um mar agitado cujo percurso é permeado de pedras ,
atalhos, subidas e descidas. E é nesse mar da história, em permanente
movimento que constru.ímos nosso próprio Htempo" nos "eapaç oe" em que vi-
vemos, numa metamorfose ambulante.

-Nós que fazemos as Secretarias Estaduais e a Direção Nacional do
CBCE, esta.mos "24 horas no ar", pulsando nossos corações e nossas idGias
no intuito utópico de dar ao CBCr força, dignidade, reconhecimento,pres-
tígio 'e f í.aã onomí.a de institui\{3:oc í errt í t í.ca com ares de pri.meiro mundo ..
'É :L.mpressionanteque, mesmo frente :3,S HÇ1.neaçasllcontra a cidadania via
educaç<io, saúde, ciência; encaranos as barre-iras como desafios e trans-

'·pociosas mesmas na altura da Sociedade superior que queremos, como tam-
bén, busca.mos nos saltos distantes a direção'da qualidade.

É assim9 diante de tantos desafios~ quedas e saltos, que precisamos
cada vez .mais, cair em CHapa para filiar novos sócios, reconquistar os
antigos, dando-lhes um ilempurrão" de coragem? energia e vontade~ para
desta forma; podermos produzir e aoc í.a.Lí aar conhecimentos', informações e

A _ ~experiencia.
Diante deaaa hlst ória já conct.rufôa, rec oracndaraos aqui, a chana do

cOr:lproflissoe partiCipação coletiva em fortalecer as Secretarias Estadu-

, -o proprlo
para o



r

~
isso, destacanoo algUflas açoes,
*Boletim do CBCE
* Revista do CBCE
*' I ,Encontro Nacional dasSecretaria$ Estaquais do CBCE, que rea-

lizar-sé":'adurante a 44 ª Reunião Anual da SBPCem são Paulo, de 12 a 17
de julho de 19920

* Processo de preparação para oVITTCONBFACEque se realizará en
Belém-PA, em set e121broj1993o

Para CODlOg

', " ,-.,
:j\ ..••.

Neste s errt í co é preciso continuar nossos projetos? superando coti-
d í t ~ ,a.anamen e na s nossas açoes o desespero, a duv.ida e a incerteza, na di-
reção dao sp-erança e da utopia? unindoassi.m 'à',CW~inguage.incrítica" à
"linguagem da possi bilidadell, consolidando o' EQ;,;mo' papel enquarrt o in-
t.eLectua í's .transfQrmadores,(Benry Girol,lx). De:'tá f,prBaconstruiremos
novos par-ad í.gna a de eu],turae ct\~'~~'2' ·~C) ténào CODO'ponto' de partida um,
,.pe no passado e outro no .pr-es errt u, :: l)l;ot"~lc)i;ódo projetado para o fu-
turo.,

..... (.,.

INFORJIifESGERAIS

a) Notícias da nova LDB

A EDUCAÇÃOBHASILEIHANÃOPODET."AISESPEHARc
Há mais de três anos t.r-arrí ta na Câ.oara Federalu,m novo pr oj eto de

'LDBo Efe já tem uma história ~.a da participação dos m.ovinentos sociais
, or-garuzaãos na luta pela concretização do direito à educação púb l i.ca de
qualidade para t odos ~ em t oÇios os ní veis de ensino, como dever inalie -, . ..
navel do Estado.

Nes~es três anos, entidades nac i ona.Lo representativas da sociedade
civiJ organizadÇl.. (científicas, sindicais, estudantis e populares)9aglu-
t í.nadas no Fórun Nacionalel'.1 Defesa da Escola PÚblica, est i.veram pre-
sentes em 'todoe m--; nonorrt os da tranitação do projstoo Ouvidas em au-
diências pÚbl:i,:;8,s?'o'presentaran pr-opcat.as cont c.sc.o ouas .aspirações fun-
damentais e sugerindo enendas aos parla.oentarc _" j:~'gãoBe. iJ;l9tii;úições
governanentais ,. cO.DO1ViECe INE"')~ tanbóm f oran oU'i'làPElo'Daí a sua legi-
tiBidade.:,

Longe. de cor-porut í. vas ~ as l::}OC~ _:>:~.s do' ?óru.o Nacionai têq. um sen-
tido: maí.or s o da concepção e e:,3.:J::;r:::,r),'(.:rle UL1 projeto educativo efeti-
vaDente voltado para os interesses e neccsG~Jados da inensa maioria da
população brasileira ~ tendo orn v.í.cta a construção da sua cidadania. É
pOTisto que elas se articulaD en eixos fundanentais.que assegure.o UB
alto padrão ele 'qualidade pa.ra a escola púb.l i ca , comoevvaLor-á za çáo dos
profissionais da educação (salárioy carreira? condições de trabalho e
de aprinoranento da formação ),. denocratização do aoe s ao ,- da per.oan~ncia

,rv : : ..,......, ,

e da gestao escolar 9 prioridade de aplicaçao dc'c recursos publicos nas
i.nsti,tuições públicas ate 'que suas' necessidades aejarr plena.oente aten-
didas 9 criação de UB Sistena Nac'í onaL de Educação conpatí vel· COB 8S13EW

aspiraçõc'S e de un Conselho 'Na:'ejional de Educaçãc denocrático e conpro-
Detido com as questõescruCiai:s da educação pública.

os moví merrtos sociais_ 'aglútinados en defesa da escola pública são
críticos9 tê.o meDória:-histórica. Saben que essas reivindicações 9 além
de legítimas 9 r-eraont.an ao início do século,- pernanecendo cor:c desafios" . -': .-: ,a retorica e ao autoritarisno que narcaran longos perlodos da soçiedade
e da educação brasileiras. Poriss09 não aceitam que iniciativas isola-



das. do Executivo, cono J>NACe CLA.CS,sobrepujel:' ou aneac cm o atual pro-
jeto e inibitórias da sua votação inediatao Esses roov.í.nent oe an:adurece-
raEl e se fort-a1.eceran .nossa luta histórica. Aglutinaran-se, desde o
processo constituinte, no Fórum NacionaJ enDefesa da Escola PÚblica,
que 8-§ora ooncLama 08 parlamentares para um. e sf.or-ço concentrado pela;
votaçao d~ UDl~ rrqv.a LDB, ~inda nest~ seme.st;:re? reafirnandoa necessida-
de de urgenciqna conclusao dos trabalhos ..da Cor:üssão Suprapartidária
de Negociações, para que esta votação possa.ocorrer., .•. . ".

A ultina LDR, votada en 1961; tramitou treze anos. Teve curta du-
raçãoe·u.r.l triste fiD; narcado pela legislaçâ;o edu,cacj.opal da ditadura
Bili tar-, '0 retorn'o ,3. donocràcia f fruto da rGsistôncia e da luta da 80-~\, , ,
ciedade civil organizada 1 na o perr;i tira que f'a t 0}o: J.üstoricos deplora-
.. .t A d' . d Ibl . d ~ b .·ve:x.8como eSDes se rern aI'1. _. '1'Z1 a pu .ica "x?,r.·'a com a e ucaça o raSl-

leira é inensao Ela não pode ma.is esperar. PEL.'\.VOTAÇÃOH'iEDIATADALDB
E PORUMAEDUCAÇÃOPÚBLICAE GPJ~TUITliDEQU!J.LID/~])E.

Brasília, 28 de abril de 1992.

Fórur. Nacional GI:lDefesa da Escola
PÚblica na LDB

b) Participação do CBCEna 44ª Reunião Anual da SBPC- 12 a 17.07.92 na
USP

-A SBm aprovou a progranação Gspecífic.a prOpoct,J, pelo CBCE:
Sinpó8io~ nEri8ino/PesCluisa/Extensão~CritérioD do Avaliação"

Ooordenadorg Wilnar .Bald,issera,
.• .")

M,esa;.,.~eBondagIIEnsino/PesClUi?a/E:xtensão~ concepções"
'Coordenac1or~ hJauro BE,tti

'.

"Conferência Nacional de Desenvolvinento
eLi Ci~ncüa8 doE8porte/EducS:ção FíSica n

Coni'trGncista: Valter Bracht.

científicomini-po,nferência ~..

Curso ~ itEnsino/Pesqüisa!Ext enoão ~ currículos li

Pr-of. RG8y.. Celí Ta:ffarel

Ourso~nCineantroPo.Lletriag·ne!lória9
Frof. Resp. thguel de Arruda

Encontro g.Da .dir'etoria do CRCE
Coord. Aguinaldo Gonq:::;.lves

Encontrog Das Secretariao Esto.duz:.is do CTICE
Coord. La~rcio Elias Pereira

..... .ci enc i.a e f'ut ur-o"

A8seBbl~ia Geràl do CRCE

.' '. . - c..~,' r.

c) OXIII ENEEF
'-1 "..

A ~ ,'. dOs Centros. ·Acadüf..ii·cos··deEducaçao ..FlslC.,.-;:.tdns Univorsidades Esta u-
0.1 do Rio de Janeiro, Federal do Rio de Janeiro G Gana Filho se uniran
para organizar o XIII Encontro Nacional de Estud~u.tes de Educação Físi-
ca '- ENEEFo

A proposta é de inovar fazendo un eve~to .oais dinânico baseado nun
tril)é CULTUPJl.L-J?OLfTICO-CIENTfFIG09fJp.ntendoosespaços para as discus-
sões cle cunho epistei'~ológico e arap.lí.ando aaprosontaçã:o., tie trabalhos.·.·.o

• A •VlvenClas.



. A Educação F{s.tca, o .sonho 9 o real e o Br'ae t.. Gstarão de 02 a 07 de
ag08'tdd.é·J1992na Uniyer,sidade Federal d.o Rio 0:. Janeiro, num ENEEF que
os organizad'ores pretendem que s'eja histórico.

OBSo!' O XIII 'ENEEF c orrna COB o -:::-.~ .-' r':.o CBCE.

d) Nú..c.l~~_Cle.Es.tudos de Gênero s ob:::'e :.1. EuJj~er.
, ....J ..L.:. , , ---
Foi for.rnado o Nucleo de Estudos de Gênero sobre a Nulher junto ao

CBCE. Correspondências dos inter:essados na te.nática de estudos proposta
deveB ser encaoinhadas à,Direção Nacional do CBCE: Avo COlonbo, 3690
CEP 87020 -.Nfaringá - PR.

REVISTAS~ BOLETINS E JORNAIS RECEBIDOS

- Da ANPED(Associação Nacional dé Póo-Graduação e PesQuisa em Educação)
- Boletim nº '1 e 2; de Jan/Dez. de 1990
- IilfoTnati vo nº. 29 doNCl,V. 91.
- Cadernos ANPBD - Nova Fase nº 3 de 1991.

Da. Es.c.o.La de. Educação FíSi ca .da USP~ ....
- SUDários dê Educaç'ao FíSica - v. 8 nQ6 - No". : .Jez. 1991

- Da AISEP (Associação Irrt ernac í.one.L de Esc 01:.-:' ciuperiores de Educação
Física) g

-Boletins Enf or-oa.t Lvce nºs. ~";~>. ~=~.J2c" 33 - Jul/91.

- Da. FIEJ? (Federação Internacional de. II;d~ P{sica) ~
- Anais<J.9. 7º Congreoso Internacional de Fd , FíSica, Desportos e

creação, realizado 'en Foz do Lguaçu=Pít , de 13·a.~18-<>..ol.o9.?
Re-

- Da UNISPORT ANDALUCIA1 JUNTA DE ANDALUCIA~
- Catálogo de Publicaciones 1991 -'~UíÜSPORT - Programa de· Ati vidades/

1991 e Boletin de Infornación y Documentación nº i.9!Dlc.199r~r,.;

-1)a F.L.A.M.P. ,(Fed. Lat á one.ncr-Lcana de As oc , dG'HGdicina)~
";'"Revi:ata Lati.uoaDoricana de Perinatologia Vol. 10 nºs. 3 e 4, 1990

'1"

;... .is s.» -'•. .' :. .:_.i ':.; .i."

Do CINID (Centro de Lnve s t i.gac í.ón e Infornática deL De.pbrte Ciu-dad,.·
. Deportiva - Cuba) g .

. 'Revista El Deporte nº 7 1 8 - 1991.
- Bol:etín Cient'ífico-té·cnico inder-cuba nº 4/1989 e ,1/1990 •

.::...Jornal Viva Água? Ano 19 nº 8 - Set/Out/1991; .
Jornal SIN':rEF.l~(Sindicato dos Trabalhadores er: =:;duca;ç~o·d'é Pern,a.obu-
oo ) Nov/D8z/1991'i Jornal da PUCCAMP,Ano 119 E'2 l8, Nov.91; Jornal da
UNICArilJ?,ano <VI, nº 39 Jan. 92 ; Jornal Infor'::'],t~ vo "Eduoa çao Ph.i s í.ca"
(antigo;'PEREBA), nvs , 1 é 2 do. UFr1G9 J ornal ~~;:rERCor!I:::Notícias, ano
VII, nº 16. - üut/Dez/91.



LIVROSRECEBIDOS

- Shopping Oenter Recife. Alfabotização Esperançâ.- O livro da gente. En-
caru.nhaô o pela Pr of s , Elizabeth Varjal. '

- OAillHO,Apolônio Abadi o, Defici~ncia Físico. ~a oOciédude brc:wileira cria,
recupera e discrioina. Brasília, Secretaria dos Desportos/PR, 1991,
230 p.

..
~ •• Jf _~.

DOOUESWI'OSREOEBIDOS

Recebenos do DepartarlentQ de Desporto para portadores de Deficiência
da Secretaria dos Esportes/PR, oat er-í.a.L didó:tico para o trabalho de Edu-
cação Física/Esportes' com portadores de Deficiência, incluindo fitas de
vídeo e livros didáticoso

. '. O OBCErece:beu da Sec'retaria dos Desportos da Presidência da
blica os seguintes documentos~

a) Plano de Ação 90/95 do Departamento de Desportos das PessoaS Por-
tadoras de Deficiência; ..'

b) Programa Esporte e Oidadania -uma proposta para os OIAOS- subsí-
" - dio para discus~ã6 de julho/1991.

c) Prograna de trabalho INJER/SEDESpara 1992. Programa de trabalho
aprovado pelo Secretário .dos Desportos da Presidência .da Repúbli-
ca do Brasil e pelo Presidente do Instituto ,Nacional de Desportos,

rv , rv, ,," .

Educaçao Flsicª e Recreaçao da Republica de Cuba.
d) Projeto Minha Gente - concepção geral

OB8og . Todo b material acima descrito está no acervo do OBCEna Se-
cretaria Nacional'~ dis~osição dos s6cios.

.. ' ..•.. ( REVISTADOiJBOE ~ " :

É com satisfação que informamos Clttea revista correspondente ao Vol ,
12 '(nQs 1, '2 e 3) está no pr·elo. Ela está sendo .í.mpr-e eea na gráfica da
UNIJUI, e esperamos poder a í.nda este mês (maio) encann.nhá+La aos s6cios
quites 1991e. 92. A revista cor-re.sponô ent e ao Vol. 13, nº 2 (1ª revista
da atual ge"stão) também já foi encaminhada para a impres'sã'onaUiliversi-

..dade Federal "doMaranhã.o. '
Estamos envidando esforços para que até o

primir e remeter aos só'cios do CBCE4 (quatro)
tanto contamos com a colaboração dos sócios no

final do ano possamos im-,
numeros da revistÇ3,.. Para
sentido de renovarem suas

.,-: ••.. 1.

anuidades. " . .... "
" '..... ._ , . r.J' .' 0'_; ••

As revistas tem sempre uma tematica oentral (isto'nao ex.clui ·'.outras
.matérias não ligadas exatamente" a temática 'central) o As .r-e ví at.a.s já no
prelo (vol. 12, u"ºs. 19.2 e 3 e vo.l.s 13, nº 2) têm comortemá tLca vcent ra'I:
"Recreação e Lazer" e "Educação Física! ensino." . respectivamente. D - Tol.
13" nº 3, tem como temática central planejada liAaprendizagem motora" .•



Conclamamos os sócios para encaminharem suas iY..'c.duções científicas para
o novo editor da Revista:

Profo TIr. E1enor Kuns
Rua João Car-Los de SOUj8, ~ lf,
.Bairro Santa MÔX;ica .
88035 - F10rianopolis - SC

EVENTOS

Aconteceu. e e

- Jornada UNIS'PORTsobre Infor:mátj,ca,"x J)e-sporte - maio de 1991, na cida-
, "- '.J;' ; ,!,,.

de de rfl'alaga na Espanha •

.:::..VI Certamen Nacional de Filatelia TIespo:rtiva, de. 16 a 19 de novembro
de 1991, na eidade de AJ'.!,teCluerana Espanha

." ., r

- V Certamen Nacional de Fotografia TIesportiva,em novembro de 1991, na
cidade de An~a11lcia na Espanha , "

'." ,

- TIe 16 a 21.04.92, a Bi0nal do Corpo em são Pau1o-SP, promovido .. pela
Assessoria T~qnica Shape.

, . -',

- XXXIVJogos Abertos do Parana -,Tema: "Painel
de outubrO de 1991 , em T.!iaringá-PR.'

(.Prêmio J os~ Reis de TIivu1gação~ C~ontíficaj1991, promovido pelo. GNPCl,
emi~ra.sí1ia/DF -e ," ' "

•.•.• : .1 .• ,.',>:· ../ '.

Esporte" de 10 a 19

-'S'eminário ~ IITiete? um rio do f'ut ur-o"
SESC - são Paul o!SP•.

19 a 21 de novembro de 1991 -

I J 'I

Vai acontecer ••..

- Congresso de Educação Física dos Países de Li.ngua Por-tugu eaa , :
Tema: liAs ciências do Desporto, a Cultura e o Eomemll, de 04 a 07 de

setembro de.1992, em Recife-PE.
Inform.ações~ (081) 421-2224 - manhã

(081) 426-1462 - noite
, I

18.3 - 22.3.1992 ...., 'Wranaging and marketing Sport in the year 2000-Im.a-
ge the best future ••.. then p1an how to reach· i t! World Seminal." 'Q1'l i

APP.liedStrategig Pl.anrrí.ng, Waregem, Bo.Lg.ien , Kontakt g BLOSONS-A. Se Pe ,

N~cG1edeCroock,'Ko10nnienstraat 91-31, 1000 - Brussels, Be1giutn.
FaX~ 322/510-3'531" '.

, I I

21.~}"~ 28.3 ..1992 - ilSchoolchi1dren's' Physica1 Educat i ozr'", Internationa1
Seminar. (Ru3Sisch~' Eng1isch, TIeutsch), Moskou, Pub.Land,
Kontakt ~ T.1fr.Lev B. Kofmarr.,'President of Mbse:!ow City Sports- Association,

--259-''Tovarishebly Lane 9 MoscoV\7'109004, Puss i a.,
Faxg 7095/200-2216/7

9.4 -ll. 4 o g2 "~ nUnterrichtsmedlsr :L::'Spcrt-Gcsamt-deutsch - Bestands8Uf-
riahme umd Perspektivenll, Sympos:L';,..r~=._' :'"--"::::;!'lUl'l.gsgruppeUnterrichtsmedien
'im Sport (FUSY, Bad:Blankenhei.o:h Kcnt::::,~ü~ Pr-of, TIre Robert Proh1, Insti-

-:tut'ftlr" Sportwissenschaff, Hidagogische Hochschu!e Erfurt/ Nuhlhausen,"
Nárdhauser Str. 63, 0-5064 Erfurt., »



t,O:O

~ ,_ o ; " o' ,'o •• -. '" ':.~''''

3io'5'~·'A.~,6.1992r -,,3,f·a:'Internatio~al Conf'er-ence on Physical Activity,
Agihg .and S:pbr&;~'$ ·.Ór, L.' .: .

Korrbakf g Jyvaskyla C,ongresses 9 University of Jyv;:,,,,:,,l;Tla 9 Corrt í.nuf.ng Edu-
cation Centre 9 Seminaarinkãiu15? 40100 Jyvask~7,~e,?Finland
Fax~ 358/41603621

2786.1992 - S;y-m:po.f:)iumtlSp,ortk'u.lttil~C:l10.8= We1-[; l! .í.rn Rohmen des gleichna-
mí.gen, Eee t í.va.Ls.in Bonn,
-Korrbalrt ~.Dr6 110 Becher, Deut sche r Sportbund? otto - Fleck - Schneise 12,
6000 Pr'ankf'ur-t /M.. 71.

17 a 20006.1992 - De Semana de Educação Física da Universidade Estadual
T1aringa (Palestras, Cursos e Temas-Livres), rliaringá-PR.
Informações pelo Fone: 0442/26-2727 Ramal 315. "

5.•10 a 9.10.1992 - lº Congresso Latino Americano sobre "Novas perspecti-
A _.0 ~

vas do movimento, o jogo e o esporte na Lnf'àncí.a ", Bucnos -Aí.r'es , Argen-
tina. Promoção g Fundac í.ón Proyección Educati va , End•. ,J. P, Tamborini,
4892, Cx. Postal 1431 '-' :Buenos Aires - Argentina.
OBS~ O evento conta com.o apo í o do C:SCEe

O.i·

29.5 a 30.•5.1992 - IV Encontro Regional de Ed. Físi6a no 3º Grau de Mi-
nas Gerais o Informações ~ Prof. Leonar-do J o Jeber - Fone: 551-:"-1100 R.137
(Belo Horizonte) ..

23 a 30.05 e1992 - C,ongresso Internacional. Tema~ \]Ex:ercíci,os entre pais
e filhos - desenvolviment,o da saúde e harmonia fa.rüliar. Organização: Fe-
deration of Aes oeí.atLone of the Primary and ReC:~3),~.ional Thysical Edu-
cation and Sport. Praga - Checoslováquia.
Informações g Spartakiad Stadium - tl:'8 Eastern Tribune - 169 00 - Prague
6 -, Strahov - CSFR - Fone': (02) 522--2="9) 350/~25
Faxg (02) 522259

.. :'~.

8 a 13.06.1992 - I Seminário Internacional ISHPES. Temag "Esportes e Mi-
norias Culturais"" Organizaçãog S,ociedade Finlandesa para Pesquisa' em Es-
portes e Educação F{éi&B~
Informações~ Finnish Society for Research in Snort and PhysicalEducation

. A/C LeenaLaine
Stadion, Torniporras
00250 - I-Ielsinki

. , Finland
Tel~; (358) 0-444 582 ~
Fax. ~ (358) 0-407 341

9 a lLl.6.1992 - VIII Congr'eeso Internacional da Ee L.R.A. Temag "Lazer e
a Nova Cidadania!! - Bilbao, Eapanha . , , ,
Orga.qização ~ Aeeocí.açao Eur,op~ia de Lazer e Recreaçã,o (EoL~RoA.•)
Ender,eçog European Leisure and Recreation Association Congress Secreta-
riat·...:.Universidad de Deustó
Avda•. 'de Ias Universidades s/n
Aptdo ••,.l ..
E-48080'\~ Bf.Lbao ., Espanha
Telo: 34-4-446 74 38
Fax: 34-4-446-74 39



II a 18,06 o 1992 - Conferência ISCPES-92. Tema~ "Espor-tea na Aldeia Glo-
balg Perspectivas Comparativas. Organização~ Internacional Society for
Comparative Physical Education and Sport (ISCPES).
R~dereçog Dre Ralf Wilcox (A/C)

University of Houston
Heust on - Texas 77204-5331
U...SoAn

15 a.19.07.192? - COll@;y'eSSoCient'ifico 01ímpic·o/:::...:;g2- M'a1aga-Espanha
'I'emag IIES1)OrtGe Qualidade de vida - Imp1icaçõN; ..:;Prob'Lemasn.
Organiza~ão .~.Unisport Andalucía - ICSSPE
Endereço~ UNISPORTANIlAIUCIA

1992- OoS~CoSecrGtar~at
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SECRETARIASESTADUAIS

- A Secretaria Estadual do CBCE(ic, ::?e:.'nambucorealizou no Período de 01 8:

06 de fevereiro de 1992, o I Enoorrt r-o :":;3taG.ualde Educação FíSica EscoLar;
Durante o Encontro foram realizadas reQnj,ões das Secretarias Estaduais
Norte/Nordeste, onde estavam presentes representantes dos seguintes esta-
dosg Pernambuco, Maranhão? Pará, Sergipe e Ceará. 'o relatório contendo
informações detalhadas da pauta discutida nestas reuniões, já foi envia-
do a todas as Secretarias Estaduais do CBCE•

....A Secretaria Estadual do CBCE- Raraná enviou o seu Boletim nº 02 y onde
faz uma avaliação da participação da SEC/CBCE/PRnó VII CONBBACE, como
tiambélll'inforllla sua pre'sença no uFórum Paranaense em Defesa da Escola PLÍ"':
b.lLca , Gratuita e Universal", através de seu Secretário Fernando [,rarinho
r,hzzaa.ri. O :Boletim contempla ainda, o texto nA Pesquisa em Educação Fí-
sica na UFPRl1

, de autoria do sócio-pesquisador Prof. ms. Claudio Porti-
lho TIÍClrques.O trabalho desenvolvido na SEC/CBCE/PRmostra que a mesma
vem crescendo dí.a+a+d í a , contribuindo as s í.m, para o debate sOb-re as Ciên-
cias do Esporte, motivando seus sócios para renovar sua anuidade e em
consequência fortalecendo o CBCEa nível nacional.



•.' • ," ••., 't~ '~"/::, ",," : ••.•. ','\ "

,.o', ~""!,i,:~~'.~:'::':;,:.J.;._..,:::,r.-;: "'r, ',' ',,;; . , "- A Secretaria Estadual d6'CJ3CE - Rio de Janeiro ehviou ofício'076/92
.i.nf'or'mando .a posse da novatú íre t or-í.a"da~SEC/CBCE/RJ ~
Secretário ~ Prof • Alvaro Quelhas -'.' -- .' .

.. . . - ,',' ., ~, "" - , ' ,,"_ .. , .,''Vice-Secretarí'o~ Prof ª . Georgete Hortale
Tesoureiro~ Profª. Márcia Quelhas , .

O ofício veio acompanhado do .BoIet Lm 009 e de um detalhado relatório
das atividades desenvolvidas na gestão liderada pela Profªo Fernanda

.:,:pai:;v~oO:rel8;:tórioaindacohtém~as dificuldades encontradas, o quadro
de só'ciose algumas sugestõeB para o fortalêc:i,mí:jntodoCBCE-Nacional .•
O Boletim cont-ém.í'nformes, ê'v~ntose.os traba=:hos apresentados pelos, . .. .'

aóc.í.oe+peequ í.saôor-ea do Rió de Z;;":.E;:.Y~() no:VIICONBRACE realizado em
A . ~ _' ',.-Uberlandia de 17 a 21 desetembrC"3.e~1_~,91.

- A Secretaria Estadual do CBCE de Sergipe enviou o Boletim.nº 02 da
SEC/CBCE!SE, onde avalia as principais.realizações de 1991. Dentre elas
está a par-ti.oí.paçjionü-VTl<CONBRACE~ Encerra o Boletim informando o
valor e a import~nciadà:participa:.'çãodos s'ocios no processo de conso-
lidação do CBCE, contribuindo de maneira efetiva para o'.erUrentamento
coletivo dos problemas de npssa área de atuação.

SEC/CBCE!Rio Grande do Sul com nova diretoria~
Florismar de Oliveira Thomaz - Secretário

- Silvana Vilodre Goellner - Secretária Adjunta
- Ricardo Demétrio de Souza Petersen - Diretor Científico
- Marco Paulo Stigger .::....n:iretorAdministrativo
- Matheus Francisco Saldanha Filho - Diretor de Divulgação
- Airton José Rombaldi - Diretor Financeiro
Endereço SEC!CBCE/RS~
Es(:!olaSuperior de Educação Física
Universidade de Pelotas

.."Praça 20·de setem.bro, 281
Pelotas--RS - CEP 96015

Foi eleita em 31.1.92 a .chapa l' ::-'riI!leiroTOQue!!para a Sepret:arià~._E$-c
tadual do OBCE da Paraíbag

.Secretário ~ Ricardo de F.,Luc ena
~cro Adjunto~ Pedro de A. Pereira
Tesoureiro: José Adoufo Carniato
Coord~ Científico~ João Joaqui~Soares
Coord. de Eventos g Sandra B. da Co'sta
Coord;,de Divulgação~Maria da Paz D. de'Araújo
Coordo de Assuntos do Interiorg Eliabe S. Ferreirao

Felicidades! !

"CONCURSOS
- A Universidade Federal de Pelotas-R9 (UFPEL) estará realizando
~opúblicopar:a ~ ,.

*- Auxiliar. d.e- ensino (1 vaga) Mat:éria çl~. ensino/Desporto o

..* As~istente(3 vagas) l!.fatériade.ensino ~:Desportos-l vaga
. . -Ór • Gi,nástica-2 vagas

concur-



- A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) estará ";~reâ.1.izàndo
"", ".,. , , "c'oncur-s'o:p ublico para:

, " .. "#" , ,'* rl1ateriade ensino'- Pratióadesporti va
- A Universidade Federal de Viçosa (UFU) estará realizando concurso
púb.l í.co para ~ "

Á D·d'..•..· Ed >v ,.,":::'.::r'ea~ in.a m.ca em. ucaçaoFlslca
Informáçcões: Departamento de Educação Física

'-A Universidade Federal do Paraná (UFPR) estará realizando eoncurso
.,públic o pâra g

*Área~Educação Física e aspectos sócio-filosóficos
(1 vaga para Adjunto - pré""requisito: Doutorado)

* Área~ Educação Física e aspectos biológicos
(1 vaga para Adjunto - pré-requisito: Doutorado)

* Área: Educação Física e Atividades Aquáticas
(1 vaga para Assistente - pré-requisito: Mestrado)

* Área~ Educação Física e Atividades GUino-rítmicas
('1vaga para Assistente - pré-requisi to: Mestrado)

Irlfbrmações: Departam.ento de Educação Física
Universidade Federal do Baraná
Fone: (041) 262 7574

o QUE'ELES/ELAS ESTÃO PESQUISANDO
- Marcia Chaves Valente

Profª. da Universidade Federal de Alagoas
Tem.a~ ilConcepções sobre recreaçãol1azer nos éursos de form.ação de

profissionais em Educação Física no nordeste do Brasil.1I

Objetivos: Levantar dados significativos sobre a;recreação/lazer ,
que perm.itam contribuir para o processo de reestrutura-
ção da Educação Física nas instituições de Ensino Supe-
rior do nordeste.
Especificamente pretende-se, a partir da análise crític.a

da situação atual, em relação a consideração do conhecimento da área
recreação/lazer, nos cursos de graduação, identific~r concepções e
perspectivas e entendimentos para a reestruturação desta área do .0-
nhecimento, no processo de formação de profissionais de Educação Fí-
sica.
Endereço: Faculdade de Educação Física (FEF) ,

Universidade Estadual de Campinas (UNICAITP)

POLÊMICA ••.•
O CBCE recebeu ofício do Diretor do Departamento de Desportos das

Pessoas Portadoras de Deficiência da Secretaria dos Desportos da Presi-
dência da República, no qual presta esclarecimentos sobre o Encontro de;
Profissionais~ Desporto e Deficiência, realizado na PUC-Campinas,dê.:24.
02 a 01.03.91, bem como expressa estranheza que no Boletim de Ciências
do Esporte.de j1i.nho(julho/1991"constasse uma referência ao.citado En-
contro (,o o ~), cujO objetivo único foi o de registrar a notificação de
~Totesto do membro pesquisador do CBCE? Person Cândido ~,'Tathiasreivin-



.: . -

dicando pedido de exp.lí.cí.t.açao, junto 'a SEDES9 quanto ao seu projeto
politic09 especificamente em relação 'a realização de eventos com al-
tos custos e reduzidos beneficios sociais.,

O ofício questiona dois pontos~ a) porque o Boletim fez o re-
gistro do protesto do pesqu í saôo; E'.:' detrimento de outras questões
mais relevantes; b) "se as peaqu'isas c ompr-ovam que 10% da população
sofre de algum tipo de deficiência, nós perguntamos se para a comuni-
dade científica este percentual é tão insignificante a ponto de serem
considerados reduzidos os benefícios sociais que certamente advirão
de Encontros como este?iI

O ofício termina dizendo que "não somos contra ,.rei:viil.dicãções
desta natureza, mesmo porque a prioridade desta SEDES é trabalhar com
seriedade? minimizando custos e principalmente investindo em ações
cujos benefícios sociais atendam aos preceitos da Constituição Fede-
ral e 'as metas traçadas pelo Governo no que concerne às pessoas por-
tadoras de deficiência.1I O ofício é assinado pelo Sr. Vanilton Sena-
tore.

OBS.~ O CBCE faz o registro dos ~sclarecimentos e protestos da
SEDES/PR na intenção de oportunizar o esclarecimento dos fatos 'e o
debate democrático em torno de questões importantes e polêmicas.Ainda
neste intuito, a íntegra do ofício permanece à. disposição nos arqui-
vos do OBCEo

---------------xxx---------------
REDAÇÃOg W[AURIOIO ROBERTO DA SILIA

Direção de Divulgação do OBCI'-Nacional
COLABORAÇÃO NESTE NÚJllfERO~

- Secretaria Estadual do CBCE-M~
- Solange :1acks - Secretária Adjunta da SEC/CBCE/SE

Frof .\tplter Eracht.. .v


