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Este é o primeiro Boletim Informativo da Nova Diretoria Nacional 
do CBCE, eleita no IX CONBRACE, em Vitória de 03 a 08 de setembro 
de 1995. Naquela ocasião foi eleita e empossada a única chapa inscrita 
para concorrer à Direção Nacional do CBCE, denominada "Cooperação", 
assim constituida: 
- Presidente: ELENOR KUNZ (UFSC, Florianópolis) 
- Vice-Presidente - AMAURI BÁSSOLLI DE OLIVEIRA (UEM, Maringá) 
- Diretor Administrativo.: PAULO RICARDO DO CANTO CAPELA (UFSC) 
- Diretor Financeiro: IRACEMA SOARES DE SOUZA (UFSC) 
- Diretor de Divulgação - GIOVANI DE LORENZI PIRES (UFSC) 
- Diretor Científico - EUSTÁQUIA SALVADORA DE SOUZA (UFMG/BH) 

Embora esta diretoria tenha sido consitituida, enquanto chapa 
para concorrer à Direção do CBCE, apenas durante o evento do IX 
CONBRACE, temos propósitos e metas para o Colégio Brasileiro de 
Ciências do Esporte de não apenas dar continuidade ao exelente trabalho 
realizada pela Gestão anterior, mas de superar determinadas dificuldades 
que ainda persistem, além de crescer ainda mais enquanto entidade 
científica e cultural da área de Educação Fisica e Esportes. Veja a seguir 
matéria com os principais planos e metas desta Diretoria. 

A nova Sede do COLÉGIO BRASILEIRO DE Cl~NCIAS DO 
ESPORTE, nos próximos dois anos, se localiza no seguinte endereço: 

CSCE/CENTRO DE DESPORTOS/UFSC 
Campus Universitário, Trindade 
88.040-900 - Florianópolis, SC 
Telefones: 
(048) 231 9980 (CBCE) , 231.9462 (DEF) , 231.9366 (RPD). 
FAX: (048) 231 9927 (Centro de Desportos) 234.4069 (Reitoria) 

Esta Diretoria coloca-se à inteira disposição dos Associados do 
CBCE, bem como para os interesados em se associar à nossa Entidade. 



2 

-#>-#>-#>-#>METAS DA NOVA 
DIRETORIA DO CSCE (95197) 

Ao assuminnos a direção do CBCE não objetivamos, 
simplesmente, a gestão administrativa e burocrática de um órgão 
responsável em pensar as Ciências da Educação Física e dos Esportes 
no Brasil, mas, fundamentalmente, assumimos a responsabilidade de 
levar adiante o excelente trabalho até então desenvolvido pela antiga 
direção. E a conotação do termo "levar adiante" alicerça-se em quatro 
pontos básicos, com os quais nos comprometemos, quando de nossa 
eleição, durante o IX CONBRACE, em Vitória, e que podemos resumir 
em: 

1°) A REVISTA DO CSCE - Após, especialmente, as duas últimas 
gestões da Diretoria do CBCE, foi possível resgatar a periodicidade da 
Revista Brasileira de Ciências do Esporte. Deve-se isto, principalmente, 
ao apoio recebido do FINEP/CNPq. Permanecendo este apoio, bem 
como a grande colaboração até agora recebida por parte dos nossos 
associados Interessados na públicação de seus trabalhos científicos, fica 
garantida a sua editoração, permitindo com isto, trabalharmos no sentido 
de tomá-la um instrumento cada vez mais eficaz na socialização dos 
debates emergentes na área. Previamente, os sócios, através das 
Secretarias Estaduais, serão consultados sobre as temáticas de que 
tratarão os próximos números (ver a respeito, neste Boletim). 
Procuraremos redefinir algumas seções, proporcionando novos espaços, 
por exemplo, para a transcrição de debates realizados em eventos 
significativos da área. Também pretendemos manter uma maior 
aproximação com os cursos de pós-graduação, para que haja a 
possibilidade da socialização de suas pesquisas, além de incentivarmos, 
mais uma vez, a publicação de resenhas de livros. Outra inovação em 
estudo é a criação de um espaço para divulgar a participação de 
associados ou entidades representativas na definição de políticas 
públicas para Educação Física/Esportes/Lazer. Pensamos, ainda, em 
rever o projeto gráfico da Revista, envolvendo o layout de capa e outros 
setores. Para tudo isto, aceitamos sugestões. 

2°) SECRETARIAS ESTADUAIS - Se o CBCE tem como objetivo ser um 
dos elos de articulação entre os profissionais da área e o conhecimento 
produzido nesta, as Secretarias devem constituir-se nos braços deste. É 
do atendimento/ fortalecimento/atuação das Secretarias que seremos 
uma entidade forte e democrática. Logo, não há outra forma de pensá
las senão como articuladoras da participação dos sócios e, de forma 
especial durante esta gestão, dos estudantes, que já enquanto 
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acadêmicos, devem ser estimulados à produção de conhecimentos e a 
entender a lmportAncla do CSCE. Sendo assim, estamos trabalhando 
para que, brevemente, seja possivel repassar às Secretarias material de 
expediente (lista atualizada de sócios, fichas de Inscrição de novos 
sócios, folders informativos sobre o CBCE, etc.), além de instruções 
sobre o repasse do percentual de cada assossiado para as Secretarias, 
que para o próximo ano, de acordo com a nova dinAmlca de pagamento 
da anuidade, deverá possibilitar maior agilidade no repasse deste valor 
às respectivas Secretarias. 

Toma-se fundamental para a consolidação das Secretarias e 
consequentemente do CSCE, uma intensa campanha de divulgação do 
CSCE, a ser conduzida por cada sócio e orientada pelas Secretarias. 
Para que Isso seja possfvel, estamos trabalhando no sentido de 
profissionalizarmos os serviços administrativos do CSCE, contratando 
um secretário(a) e adquirindo um micro-computador, o que possibilitará a 
interiigação do CSCE à rede INTERNET, para que haja maior agilidade, 
transparência e eficiência no atendimento daquilo que nos é solicitado 
rotineiramente, pelas Secretarias e associados. 

3°} ZELAR PELA AMPLIAÇÃO DO DEBATE CIENTIFICO E POL(TICO
PEDAGÓGICO - Outro dos compromissos assumidos é o de trabalhar 
para a manutenção da salutar inter1ocução entre as diversas/diferentes 
perspectivas epistemológicas e polftlco-pedagóglcas da área. Para tal, 
estaremos atentos e, sempre que possfvel, representados nos 
eventos/debates cientfficos e no desenvolvimento de projetos polftico
pedagógicos em qualquer nfvel, colocando-nos sempre abertos ao 
diálogo cientifico e profissional de forma séria. 

4°) X CONBRACE - Deste o encerramento do IX CONSRACE, 
estamos buscando estratégias para, a partir dos dados obtidos da 
avaliação pública/coletiva realizada quando de seu encerramento, 
avançar no que de positivo houve e buscando o aprimoramento deste 
que é o grande momento cientifico de nossa área. É nosso desejo e 
principal meta para o X CONBRACE, a ser realizado na cidade de 
Goiãnia/GO, no segundo semestre de 1997, a prévia discussão com os 
sócios, nas respectivas Secretarias, de textos e temáticas norteadores 
deste próximo Congresso. 
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$ANUIDADES PARA 1996 
Desde que a Revista passou a ser financiada pela FINEP/CNPQ, 

o CSCE tem estabelecido o valor da anuidade dos seus associados 
dentro dos limites previstos para as despesas administrativas e com o 
Correio (envio de Revistas e Boletins). Ocorre que no "Brasil do Real", o 
fndice de reajuste dos serviços de postagem foi muito grande, o que nos 
obrigou a fixar os seguintes valores para as anuidades do ano de 96: 

SÓCIO ESTUDANTE ••••••••••••••.••.•••••••.•• R$ 20,00 
SÓCIO EFETIVO/PESQUISADOR ••••••• R$ 30,00 
SÓCIO INSTITUCIONAL. ••••••••••••••••••••• R$ 50,00 

A receita prevista nos permitirá a agilização da cobrança da 
anuidade, nos casos de renovação, que pretendemos seja efetuada 
através de sistema bancário. Para tanto, estamos negociando com a 
Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Se conseguirmos fechar o 
acordo, em março próximo cada associado estará recebendo em seu 
endereço o documento para pagamento diretamente no Banco de sua 
preferência (até o vencimento) ou no banco contratado. 

Quanto aos novos associados, a inscrição e o respectivo 
pagamento da anuidade poderá ser feito de duas formas: nas Secretarias 
Estaduais ou diretamente com a Secretaria Nacional. Para isso, o novo 
associado deverá enviar a Ficha de Inscrição preenchida, acompanhada 
de cheque nominal ao CBCE ou xerox do depósito bancário na Conta 
Corrente nº 0489.5 -Agência 1011- Caixa Econômica Federal. 

O que queremos lembrar a todos é que o associado (renovação 
ou nova inscrição) somente passará a receber a Revista e o Boletim a 
partir do pagamento da anuidade, ficando o CBCE sem o compromisso 
formal de enviar-lhe os exemplares já publicados naquele ano, 
anteriormente à quitação. Isto poderá ser feito caso haja disponibilidade 
nos arquivos da entidade. 

Endereço da Secretaria Nacional para correspondências: 

COLÉGIO BRASILEIRO DE Cl~NCIAS DO ESPORTE 
Universidade Federal de Santa Catarina 
Centro de Desportos - Campus Universitário 
CEP 88.040-900 - Florianópolis/Santa Catarina/Brasil 
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li:/S/NTESE DA CARTA DE VITÓRIA 
O Forum das Secretarias Estaduais do CBCE, na reunião 

anual realizada em Vitória/ES, por ocasião do IX CONBRACE (07/9/95), a 
partir de uma análise de conjuntura da Entidade, decidiu elaborar a 
"Carta de Vitória", como Indicativo da necessidade de se debater 
amplamente nossa Entidade, nas suas várias instâncias. 

A seguir, apresentamos uma síntese daquele documento, que 
pretendemos publicar na f ntegra, na próxima edição da RBCE. 

1. Quanto à caracterizacão do CBCE. prooõe: 
- Que seja implementado um amplo debate, através das 

Secretarias Estaduais em conjunto com a Diretoria Nacional, sobre o 
papel desta Entidade Científica, bem como de sua relevância para a 
sociedade brasileira. 

li. Quanto à conjuntura oolitlca da Entidade. propõe: 
- No sentido de potencializar o trabalho coletivo na administração 

nacional do CBCE, recomendamos que, quando da constituição da 
Diretoria Nacional, seja buscada uma concentração geográfica dos seus 
membros, objetivando facilitar a operacionalização e efetivação do seu 
Projeto político Administrativo; 

- Que as próximas gestões busquem efetivar um endereço fixo 
para a Sede Nacional da Entidade; 

- Que se Implemente um Projeto de Instrumentalização Teórica, 
com o objetivo de formar quadros politicos e administrativos no âmbito 
das Secretarias Estaduais, através de seminários anuais e/ou outros 
eventos. 

Ili. Quanto ao papel das Secretarias Estaduais. propõe: 
- Que o regimento interno seja analisado e, caso necessário, 

reelaborado e convalidado, de fato, pela próxima Assembléia; 
- Que as Secretarias Estaduais sejam instrumentalizadas 

materialmente a partir de um plano definido no Forum, viabilizado pela 
Direção Nacional; 

- Que o Forum das Secretarias Estaduais seja viabilizado 
enquanto Conselho Deliberativo do CBCE; 

- Que através do Projeto de Instrumentalização seja 
Implementado um plano de ação que venha a dar unidade ao Pojeto 
Político Administrativo da Direção Nacional e das Secretarias Estaduais; 

- Que a Direção Nacional, a partir da gestão 95/97, implemente 
uma Coordenação Nacional das Secretarias Estaduais do CBCE. 



6 

REGULAMENTAÇÃO 
PROFISSIONAL 

O Gabinete do Ministro Extraordinário dos Esportes enviou 
correspondência a esta Direção, solicitando nossa manifestação a 
respeito do 'Projeto de Lei n° 330/95, de autoria do Deputado Eduardo 
Mascarenhas (PSDB/RJ), já publicado no Boletim anterior e que tem 
substitutivo apresentado pelo Deputado Maurício Requião (PMDB/PR). 
prevendo a regulamentação dos "Profissionais de Educação Física e 
Dança". Em virtude da urgência que se colocava e considerando as 
discussões iniciadas na Assembléia Geral do IX CONBRACENitória-ES, 
oficiamos ao Ministro dos Esportes nosso entendimento de que: 

a) tanto o projeto como o substitutivo não representam o 
pensamento da categoria, pois não são resultante de diálogo ampliado 
com todos os setores (APEF's, FBAPEF, ExNEEF, CBCE, 
Universidades), assim como não foi possível analisá-los com maior 
profundidade; 

b) além disso, não leva em consideração toda a discussão já 
acumulada nos anos 80 a respeito desta aspiração da categoria, 
proporcionada pelo projeto de lei do então Deputado Darci Pozza; 

c) por outro lado, provoca uma discriminação profissional entre 
bacharéis e licenciados, na medida em que não prevê a fiscalização do 
exercfcio ilegal da profissão no âmbito educacional, remetendo estes 
casos para a legislação específica do sistema educacional que, como 
sabemos, oferece muitas formas legais para o seu descumprimento; 

d) finalmente, diferencia o bacharel em dança dos demais 
bacharelados e da licenciatura em Educação Física, como se tratasse de 
um apêndice à categoria, quando entendemos ser a dança uma das áreas 
de estudo/ensino do profissional de Educação Física. 

Por tudo isso, nossa solicitação foi de que fosse suspensa a 
tramitação do substitutivo ao projeto na Comissão de Educação da 
Câmara dos Deputados, oportunizando à categoria uma discussão 
qualificada, no sentido de aperfeiçoar o texto legal. Esta manifestação 
também foi feita aos Deputados daquela Comissão. 

A este respeito, recebemos manifestação da ExNEEF (of.010/95, 
de 20/11/95) sugerindo ainda a tentantiva de uma audiência em conjunto 
(FBAPEF, ExNEEF e CBCE) com o Ministro dos Esportes, cuja 
viabilidade está sendo estudada. 
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~CORRESPONDÊNCIAS AO CSCE 
1. REVISTA MOTRIVIVÊNCIA: 

Recebemos do professor Maurício Roberto da Silva, Editor da 
Revista Motrlvivência, cujo número anterior foi distribuído aos sócios do 
CBCE, ofício nos seguintes termos: 

"Comunicamos aos associados do CBCE que a partir de março/96 
a Revista Motrivivência, número 8 - 'Teoria e Prática da Educaçllo 
Física' - poderá ser adquirida de acordo com os seguintes 
procedimentos; 

A) depositar o valor de R$ 1O,00 ( um exemplar do nº 8) 
ou R$ 15,00 (promoçao: um exemplar do nº 51617 'Pesquisa', 
mais um exemplar do nº 8) na conta corrente nº 8098. 6, agência 
nº 1011 da Caixa Econômica Federal, Florianópolis/SC; 

B) enviar xerox do recibo de depósito, acompanhado de 
nome e endereço completo do solicitante, para: 

- REVISTA MOTRIVIV~NCIA • 
NÚCLEO DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS DA EDUC. F/SJCA 
CENTRO DE DESPORTOS/ UFSC /CAMPUS UNIVERSITARIO 
CEP 88.040 - 900 - FLORIANÓPOLISISC. 

C) Para contatos, o telefone é (048) 231.9366 e fax nº 
(048) 231.9927. Lembramos que nao temos ainda sistema de 
assinatura". 

Está dado o recado 1 

2. 3ª REUNIÃO ESPECIAL DA SBPC EM FLORIPA; 

A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência promoverá a 
3ª Reunião Especial no próximo mês de maio de 1996 (do dia 1° a 4), na 
Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. A temática 
central do evento é "Ecossistemas Costeiros - do conhecimento à 
gestão". O CSCE estará participando através da proposta de realização 
de curso, mesa-redonda e conferência ligadas ao tema. No próximo 
Boletim Informativo estaremos dando mais detalhes aos nossos 
associados. Para contatos diretos com a Secretaria Estadual da SBPC e 
com a Comissão Organizadora o telefone é (048) 231 .9969 

Aguardamos você na Ilha da Magia ! 



~NOTÍCIAS DA SECRETARIAS 
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9 

1. A Secretaria Estadual de Pernambuco nos envia o seu Boletim 
Informativo (ano 1, nº 4, jul.ago/95), com apoio institucional da 
ESEF/UPE. Boas matérias e excelente projeto gráfico, o que demonstra a 
capacidade de organização e trabalho coletivo dos companheiros, 
liderados pelo Secretário Estadual, prof. Marcelo Tavares. Parabéns a 
todos! 

2. Também a Secretaria do Maranhão remete seu Boletim Informativo, 
relativo ao 1° semestre/95 (ano V, nº 01). Sob o salogan "é com ciência 
que se muda este país", o prof. Agripino Alves Junior e os novos 
companheiros da Secretaria Estadual divulgam as boas coisas que se faz 
em Educação Física/Ciências do Esporte naquele Estado. Cumprimentos! 

3. Do colega Francisco Caparroz, Secretário Estadual do CBCE em São 
Paulo na última gestão, recebemos ofício infonnando da sua 
impossibilidade de continuar na função. Entendemos suas razões 
acadêmicas, mas muito lamentamos tal fato, pois seu trabalho à frente 
daquela importante Secretaria sempre foi alvo dos maiores elogios. 

IE> PUBLICAÇÕES RECEBIDAS: 

1.Acusamos o recebimento da publicação SUMÁRIOS DE 
EDUCAÇÃO FfSICA, volume 12, número 5, set.out/95, da Escola de 
Educação Física da USP, a quem expressamos nosso agradecimento. 

2. Da mesma forma, registramos o recebimento da Revista 
EDUCAÇÃO EM DEBATE, da Faculdade de Educação da UFC, enviada 
pela Biblioteca Universitária. Permuta aceita, estamos encaminhando 
exemplar da RBCE. 
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ID REVISTA BRASILEIRA DE 
CIÊNCIAS DO ESPORTE 

Já consagrada como um dos importantes veículos de divulgação 
da produção cientifica em Educação Física/Ciências do Esporte do país, 
a RBCE se apresenta como uma das metas principais da atual gestão, 
que pretende manter sua periodicidade e aperfeiçoar o projeto editorial. A 
próxima edição (Vol.17, n° 2) irá trazer textos de conferências e mesas
redondas realizadas por ocasião do IX CONBRACE, de forma a garantir a 
memória destas produções. 

Por outro lado, pretendemos manter, ao menos para o ano de 96, 
o sistema de temáticas específicas para cada número da Revista. Deste 
modo, estamos remetendo às Secretarias Regionais e associados em 
geral sugestão de temas para as outras duas revistas do próximo ano. 
São eles: Educação Fisica/Comunicação/Mídia e Lazer/Esporte/Meio 
Ambiente. 

Aguardamos manifestações da comunidade clentrfica quanto a 
estas sugestões e aceitamos outras Idéias. É nosso propósito identificar e 
contemplar as temáticas emergentes na área. Esperamos poder definir 
sobre as temáticas até a publicação da próxima Revista, a fim de pennitir 
aos interessados que enviem seus trabalhos. . 

~DIVULGAÇÃO DE EVENTOS 

Recebemos e divulgamos aos associados os seguintes eventos: 
1) 1 Encontro Nacional sobre Fonnação de Crianças e Adolescentes: 
educação ambiental, resgate da cidadania e profissionalização, a ser 
realizado entre os dias 24 e 26 de abril de 96, em São José dos 
Campos/SP. Para contatos, comunicar-se com a Secretaria Executiva do 
NACESALQ/USP, caixa postal 9, Piracicaba/SP - CEP 13.418 - 900. 
Telefone (0194) 29.4100, ramal 4239, fax 22.5925, E-mail: 
nacesalq@esalq.usp.br. 

2) 1 Oº Congresso Científico da Association lntematlonale pour 
L'fnformation Sportíve, a ser realizado em Paris, de 10 a 12/junho/97. o 
Comitê de Organização do evento pode ser contatado no seguinte 
endereço: 11, avenue du Tremblay, 75012, Paris - Franca. Telefone: (33) 
1.41.74.41.07. 



CBCE - ANUIDADE DE 1996 
FICHA DE INSCRIÇÃO - NOVOS SÓCIOS 
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Categoria de sócio ( ) sócio estudante ( ) sócio pesquisador 
( ) sócio efetivo ( ) sócio institucional 

Nome: __________________ _ 

Endereço: _________________ _ 

Bairro:. ______ Cidade: ______ UF: __ _ 

CEP: _____ Telefone:l__) ____ Fax::L_) __ _ 

Endereço eletrônico:---------------
Formação profissional:. ______________ _ 

Instituição de trabalho ou estudo:. ___________ _ 

BANCO: AGtNCIA: ____ VALOR:R$ ___ _ 

NÚMERO DO CHEQUE OU RECIBO DE DEPÓSITO: ------
DATA DO ENVIO: RECEBIDO EM: (uso do CBCE) 

Enviar para: 
CBCE I CENTRO DE DESPORTOS I UFSC 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO - FLORIANÓPOLIS/SC 
CEP 88.040-900 

CATEGORIA DE SÓCIO VALOR DA ANUIDADE 

ESTUDANTE R$ 20,00 

EFETIVO/ PESQUISADOR R$ 30,00 

INSTITUCIONAL R$ 50,00 

ATENÇÃO: ESTA FICHA DE INSCRIÇÃO PODE SER XEROCADA E 
DISTRIBUfDA ENTRE OS COLEGAS, EM ESCOLAS, UNVERSIDADES, 
BIBLIOTECAS, ETC... PARTICIPE DO ESFORÇO COLETIVO DE 
AMPLIAR O NÚMERO DE SÓCIOS DO COLÉGIO BRASILEIRO DE 
CltNCIAS DO ESPORTE. 



BOLETIM INFORMATIVO 
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Gestão 95-97 
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