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APRESENTA~O 

A Escola de Educa~ao Física da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul tem a satisfa~ao de convidar pesquisadores, 

professores e intelectuais em geral interessados na história da 

ed uca~ao física, esporte, lazer e dan~a a participarem do VII 
Congresso Brasileiro desta área de conhecimento, a ser realiza
do na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. Para a Escola 

de Educa~ao Física, o VII Congresso Brasileiro tem um caráter 
especial, urna vez que comemora a passagem do seu 60 ani

versário e a funda~ao do seu Centro de Memória do Esparte e 
Estudos Olímpicos. Além disso, para todos nós, interessados 
na História, existe algo especial a celebrar: o ano do VII Con
gresso Brasileiro é também o dos 500 anos da Descoberta do 

Brasi l. Memórias e Descobrimentos: 500 Anos de História da 
Educarao Física, Esporte, Lazer e Danra no Brasil marcará este 
acontecimento debatendo e re fletindo sobre aspectos significa
tivos da cultura corporal, lúdica e esport1va brasileira desde 
suas raízes pré-coloniais até a era da globaliza~ao. 

COMISSAO ORGANIZADORA 

Prof. Alberto Reinaldo Reppold Filho 
Prof. Alberto Ramos Bischoff 
Profa. Janice Zarpellon Mazo 
Prof. Ricardo Demétrio de Souza Petersen 
Profa. Silvana Vilondre Goellner 
Prof. Vicente Ma lina Neto 

COMISSAO CIENTiFICA 

Prof. Dr. Ademir Gebara 
Prof. Dr. Alberto Reinaldo Reppold Filho 
Prof. Dr. Amarílio Ferreira Neto 
Profa. Dra. Carmen Lúcia Soares 
Prof. Dr. Edison Va lente 
Profa. Dra. Eustáquia Salvador de Souza 
Prof. Dr. Francisco Xavier de Vargas Neto 
Prof. Dr. Hugo Lovisolo 
Prof. Dr. Lamartine Pereira da Costa 
Prof. Dr. Luís Ca rlos Ribeiro 
Profa. Dra. Rosane Kreusburg Malina 
Profa. Dra. Silvana Vilondre Goellner 
Prof. Dr. Vítor Marinho de Oliveira 
Prof. Dr. Vicente Malina Neto 
Prof. Dr. Víctor Andrade de Melo 



LOCAL DO EVENTO 
Centro de Conven~oes Serrano 
Avenida das Hortencias, 1480 
Gramado - RS - Brasil 
CEP 95670-000 
Tel: (54) 286 1332 
Fax: (54) 286 1639 
Site: www.hotelserrano.com.br 

AG~NCIA OFICIAL 
Para informa~oes referentes a hotéis, passeios turísticos e trans
porte de Porto Alegre para Gramado e retorno entrar em conta
to com a agencia oficial do evento. 

TERRA TURISMO 
Fone: (54) 286 1256 - Fax: (54) 286 3255 

Para os estudantes de gradua~ao a Comissao Organizadora es
tará disponibilizando alojamento (80 vagas) na Casa da Juven
tude de Gramado. A diária, incluindo o café da manha, é de R$ 
17,00. 

VEN HA VIVER GRAMADO 
No alto da Serra Gaúcha voce vai encontrar urna das mais euro
péias das cidades brasileiras. A forte influencia das culturas, 
principalmente alema e italiana, se faz sentir na arquitetura, na 
culinária, nas festas, na música e no gosto pelo cultivo de 
jard ins sempre floridos. A cidade é pontilhada por constru~oes 
em estilo bávaro e temperada com o sabor franco-suí~o do 
fondue. Aliás, aroma e sabor tem presen~a mareante no cená
rio desta encantadora cidade. O tradicional café colonial, o 
churrasco, o vinho e o chimarrao nao nos deixam esquecer que 
estamos numa das mais belas regioes do país. O artesanato e 
indústria de malhas, porcelana e cristais, estao presentes e 
refo r~am a produtividade da regiao. Rica em cascatas e reser
vas naturais, o contato coma fauna e flora é exuberante. É este 
o cartao de visita de Gramado, cidade escolhida para sediar o 
VII Congresso Brasileiro de História da Educa~ao Física, Esporte 
e Lazer. 

EXPOSl~O 
Paralelamente ao congresso, será realizada a exposi~ao Memó
rias e Descobrimentos: 500 Anos de História da Educa~ao Físi
ca, Esparte e Lazer no Brasil. A exposi~ao contará com a pre
sen~a de diversas institui~oes ligadas a pesquisa, preserva~ao 
e d ivulga~ao da memória esportiva e olímpica brasileira, bem 
como lazer e dan~a. Durante o evento ocorrerao lan~amentos 
de livros e mostra de editoras. 



PROGRAMA 
DIA 29.05.2000 - SEGUNDA-FEIRA. 

14hoo - 18hoo: Recep~ao aos participantes e entrega do 
material. 

19hoo: Sessao de abertura do congresso. 
19h30: Palestra de abertura: "Articulando o Global e o 

Local: A Globaliza~ao do Esporte numa Perspectiva 
Histórica" 

2oh30: Cerim6nia de Comemora~ao dos 60 Anos da 
ESEF-UFRGS e Coquetel de Abertura. 

DIA 30.05.2000 - TER~-FEIRA. 

o8hoo: Sessoes de Comunica~oes Orais 
1ohoo: Coffee Break 
1oh15: Mesa: "Resgatando a História do Corpo através da 

Religiao, da Mitologia e da Arte". 
12h15: Intervalo Almo~o 
14hoo: Sess6es de Comunica~6es Orais 
16hoo: Café lnterativo e Sessao de P6sters 
17hoo: Mesa: "Jogos e Festivais na Sociedade Colonial: 

Influencias Indígena, Africana e Ibérica". 
19h30: Cinema e Debate: "História, Esporte e Cinema" 

DIA 31.0 5.2000 - QUARTA-FEIRA. 

o8hoo: Sessoes de Comunica~6es Orais 
1ohoo: Coffee Break 
1oh15: Mesa: "Os Sistemas Ginásticos e a Forma~ao da 

Educa~ao Física no Brasil". 
12h15: Intervalo Almo~o 
14hoo: Sess6es de Comunica~6es Orais 
16hoo: Café lnterativo e Sessao de P6sters 
17hoo: Mesa: "Emergencia e Difusao do Esporte Moderno: 

As Influencias Britanica e Norte-Americana". 
19h30: Mesa: "Museus, Arquivos e Centros de Memória" 
21hoo: Churrasco e Dan~as Folclóricas 

DIA 01.06.2000 - QUINTA-FEIRA. 

o8hoo: Sess6es de Comunica~6es Orais 
ohoo Coffee Break 

mh15 Mesa: "Um Olhar para o Futuro: Perspectivas do 
Ensino, Pesquisa e Pós-Gradua~ao em História da 
Educa~ao Física, Esporte e Lazer no Brasil". 

Fh15: Intervalo Almo~o 
14hoo: Avalia~ao e Defini~ao do Próximo Congresso 
15h30: Sessao de Encerramento 



PALESTRANTES CONVIDADOS 

Profa. Dra. Gertrud Pfister ( Aleman ha) 
Prof. Dr. lngomar Weiler (Austria) 
Prof. Dr. Donaldo Schuler (Brasil) 
Prof. Dr.Conrado Vilanou (Espanha) 
Prof. Dr. Moacir Flores (Brasil) 
Profa. Dra. Manuela Hasse (Portugal) 
Profa. Dra. Carmen Lúcia Soares (Brasil) 
Prof. Dr. Amarílio Ferreira Neto (Brasil) 
Prof. Dr. Vitor Marinho de Oliveira (Brasil) 
Prof. Dr. James Mangan (Reino Unido) 
Prof. Dr. Joseph Arbena (EUA) 
Prof. Dr. Lamartine Pereira da Costa (Brasil) 
Prof. Dr. Ademir Gebara (Brasi l) 
Prof. Dr. Luiz Carlos Ribeiro (Brasil) 
Profa. Dra. Oiga Rodrigues von Simson (Brasil) 
Prof. Dr. Francisco Marshall (Brasil) 
Prof. Dr. Hugo Lovisolo (Brasil) 

NORMAS PARA ENVIO DE TRABALHO NA FORMA DE 
APRESENTA~O ORAL OU PÓSTER 

O trabalho completo deverá ser enviado para a Comissao Ci
entífica até 31 de janeiro de 2000. O resultado será informado 
a partir de 15 de mar~o de 2000. Serao aceitos trabalhos ape
nas via correio, com controle de prazo feito pela data de 
postagem. O trabalho será publicado na coletanea do evento 
da forma em que for submetido; portanto sugere-se urna revi
sao gramatical. Para que o trabalho seja publicado nos anais 
do evento, o autor principal deverá efetuar o pagamento da 
taxa de inscri~ao no congresso até 15 de abril de 2000. Para 
fins de sele~ao dos trabalhos será utilizado o processo duplo 
cego. As normas para apresenta~ao sao as seguintes: 

1) 

2) 

5) 

O trabalho deverá ser escrito em Portugues, na versao 
6.o ou mais avan~ada do prog~ama Word for Windows, 
em espa~o simples, papel A4, margens de 3.0 cm (to
das), fonte Times New Roman 12. 

O título do trabalho deverá constar na 1ª linha, em caixa 
alta, negrito e centralizado. 

Deixar próxima linha em branco. 

O nome completo do(s) autor(es) deverá constar na 2ª 

linha, centralizado. 

A filia~ao institucional aparecerá na 3ª linha, centraliza
da. 

o 
e 
o 
i-

0 

l-
, -· ,_ 

o 

,_ 

l 



6) 

1.) 

... 
oe¡xar próxima, linha em branco. 

A seg.uir virá um~ resumo de até 20 linhas (no máximo 
... ' t-

250 pa1avras) q,m.as palavras-chayes para-<:ataloga~aó. , 

•• 

Dei.xar próxima linha em branco. ~ '.; 
ApÓs, virá 1.,1m abstract com a m¿·sma exten'sao do resu-

, mo e as palavras-c~aves em ingles para catalogai;ao. 

10)" DeiXar próxima linhª em branco. 

11J Segue-se o trabaih0 completo, com no máximo 8 pági
nas (inctuindo referencías bibliográficas). -

Caso desejar, ?,autor poderá informar seü e-mail, fax ou 
enderet;:o para contato. Esse deverá aparecer no finfl po 
trabalho após as referencias bibliÓgráficas> 

O trabalho de,verá, ~er ,enviado _em disquete 3 1/2,. junta
mente cdm 3 cópias ifupressas, senélo que duas das ' 
mesmas dever~o ser encaminhadas sem o(s) nome(s) dos 
autores . .lsso se 'faz. nece~sário

1

tendo em· vis'ta o proceS.Só'· . 
de ~let;:ao dos trabalhos (duplo cego). -.,.. 

~ . \ 

14} Cada lnteressado poderá inscrever ápenas um trabalho 
...i como autor pri~cipal, porém ma!s tantos qt.fantos q,uise.r 

como co"autor. 

Somente serao aceitas pe~quis.a~ conciuídas. 

Em folha anexa ao trabé!lho, o(s) autor(l¡!s). deverá(ao) 
informar: título qo trabalho, enderet;:o para 

1

·eorrespon-
dencia, preferencia de apresentat;:aó (Oral ou Poster), equi-

• parnentos audiovisuais ne_cessários para a a'presentai;ao 
(projetor de slides, retroprojetor, datashow), -éómntam
bém a área temática em que ·melhor" se enql..ladre o 
estudo. · 

1 .. 

Teoría e Metodologia"da Pe5quisa Histbfica 
' ... 

b) • História Social, Política e Economí<;a - . 
e} História Comparada·,. 

d) História das lnstitui<;~es e Biograftas ' .. 

Genero e História 

Clas-se so:_ial e Histót.i,a ,y- ~} • • ~ -~"' . : • • 

Etnias e História ~·· • · ... _ · . ~ 

. História da Formarao Profisstonal .1 , ~ •• : .,. 
')' .. ~ .. ...... 

J .História do Movimento Olí.mpico .. ·, '-t 
Ensino, Pesquisa e Pós-Graduai;ao 

Museus, Arquivos Históricos e Centros de Memória 
~ . 

J 
J 

Tecnología e Históri;::i 
- ! l J: : - =: ==;l..,.:,.----'~- .. . 
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ENDEREtO PARA' ENVIO DE TRABALHOS 
. .. . ..... ..,,.,. ~ .. 

'l" ·';'\ ' ( .. ~ 
f ' O"niversldade Federal <lo Ria Grande do Sul 

, •
1 .Escala de Educac;:ao Física 

VII Congresso Brasileiro de História da Educac;:ao Písica, 

.. 
' 

Esparte, Lazer e Danc;:a 
Comissao Científica 
Rua Felizardo nº 750 · Jardirn Botanico 
Porto Alegre/RS · CEP 90690-200 

r 

111 

S.ECRETARIA EX_ECU'J'.IYA f,' 
Heloísa P;rl~t S~ r~on~ 

1 

. .I?' .. , .. 
Márcio A'maro Müller 
Fooe~(s-5-51) 316.5!fa9 ou 316.5830 
F'ax (55.51) 316.5811 
E-mail: conghist@portoweb.com.br 
Site: http://oriQn.ufrgs.1>.r/esef/ •¡ 

4 ( 
' ' 1\.t.,f 1 • 

TAXA DE INSCRieAo ... ' . (" 

j __ Pre_~os Até dia 28/02/2000 - Após di~ 28/02/2000 - .. ,,_ -..... -Estudante R$ 50,~o 
R$ 80,00 · 

90,00 

120,00 ¿. Profisslonar - ' 

, ' 
.. <· ("' 

:--· f.ORMAS DE PAGAMENTO · · ·~. -;r::-·---- -·-··--; 
"-J 

• , ••• '( 1 

1. Via Banco.=- Depósit?'~na co-nta corrente do VII Congresso 
..: Bra~ileiro .de tlistória da Equcac;:ao Física, Esporte,.Lazer e 
~-~ - Da~a. nº 7685-6, Ag.en~ia UFRGS · nº 1899-6 do Banco 
~\- · • dq ~asil. Enviar cópia do depósito e formulá~io de irl~cri- / 

;:}}, c;:ao para Secretaria Executiva do Evento, sito a Rua Felizardo 
,. nº 750. Bairro Jardim Botanico - Porto Alegre / RS. CEP. , 

... 

90690-200. 

2. Via Correio no Brasil - C9m Cheque Nominal ao VII Con-
gresso Brasileiro de ·Histór)a da Edu

1
cac;:ao Física, Esporte, 

Lazer e Danc;:a, anexado aoformulário de inscric;:ao endere
c;:ado a Sectetarja Executiva qo Evento (~nderec;:o citado 
a cima). \ 1 • , 
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