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Caro (a) Associado (a),

A sua presidenta, em nome da Direção Nacional do Colégio Brasileiro de Ciências do
Esporte, neste momento tão importante na história política deste país, comunica a todos os
seus associados e associadas que nossa entidade científica defende a democracia. Desse
modo, manobras, interpretações parciais da legislação, editoriais de veículos de comunicação
que estiveram historicamente ao lado da ditadura militar, evidenciam um ataque à vontade do
povo expressa nas eleições diretas. Se a corrupção sistêmica em nosso país deva ser
combatida, da mesma forma, a lei deve ser respeitada e aplicada a todos de forma igualitária.
Caso não sejam obedecidas essas prerrogativas, estaríamos favoráveis a um processo político
golpista. O CBCE esteve e estará desde 1978 ao lado da democracia.
Além do cenário de conflito político mais amplo, enfrentamos desafios nas questões
específicas da área de Ciências do Esporte/Educação Física. O primeiro reside no debate sobre
as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de graduação em Educação Física. Na última
assembleia do CBCE em Vitória, a plenária sugeriu a participação do CBCE, inicialmente, como
observador nos debates realizados em Goiânia sobre formação profissional que resultaram em
uma audiência pública convocada pelo Conselho Nacional de Educação, em Brasília. Nela, o
CNE apresentou uma minuta que unificava a formação em Educação Física em um modelo de
licenciatura ampliada. A partir desse momento, diversos associados publicaram posições
contrárias e favoráveis à minuta. Só para citar dois exemplos, o Prof. Lino Castellani
posicionou-se contrariamente e a Profa. Celi Taffarel favoravelmente. Como podemos
observar, o CBCE é uma entidade plural e democrática, por isso, a partir deste pressuposto, a
DN reunida em dezembro na Unicamp decidiu pela consulta aos GTTs. Esse trabalho é
coordenado pelo Prof. Mauro Myskiw (UFRGS), sendo que alguns GTTs e secretarias já
construíram suas posições. É o caso da Secretaria de Goiás, sempre muito atuante, não se
omitiu e produziu um documento favorável à unificação. Além disso, em nosso site
produzimos uma enquete e um fórum de debates sobre as diversas posições sobre o tema no
interior de nossa comunidade acadêmica. Em breve, a DN, a partir do posicionamento da
maioria de seus associados, produzirá documento oficial da entidade sobre o tema.
Outra frente de luta situa-se no debate sobre o conteúdo Dança na Base Nacional
Comum do Currículo. O CBCE esteve presente nas dependências do MEC, em Brasília, em
reunião chamada pelo Sr. Ítalo Dutra, Diretor de Currículos e Educação Integral da SEB/MEC,
onde por um lado, representantes de entidades ligadas à área de Arte, principalmente dança,
e por outro, professores convidados pelo CBCE, representando o campo da Educação Física.
Essa reunião, de acordo com o Sr. Ítalo, tinha o objetivo de superar o impasse a respeito da
presença de objetivos de aprendizagem e desenvolvimento relativos à Dança no componente
curricular Educação Física na proposta preliminar e em discussão pública da Base Nacional
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Comum do Currículo, fato esse questionado pelas entidades ligadas à Dança. Os
representantes do CBCE argumentaram não fazer sentido negar a possibilidade da dança estar
presente em outros componentes curriculares e que essa presença ampliaria as possibilidades
e a riqueza das aprendizagens dos alunos. Argumentaram também que não existia conflito e
sim complementaridade entre os objetivos.
Também, a organização e participação da entidade em diversos eventos científicos,
como a Reunião Anual da SBPC, os congressos regionais do CBCE e o Fórum dos Pesquisadores
das Subáreas Sociocultural e Pedagógica da Educação Física, são prioridades em 2016.
Em particular, na Reunião Anual da SBPC, em julho, em Porto Seguro-BA, a entidade
será responsável pela seguinte programação:
Atividade: Mesa-Redonda
Título: JOGOS OLÍMPICOS 2016: TENSÕES ENTRE A INTEGRAÇÃO SOCIAL E AS POLÍTICAS
ESPORTIVAS E URBANAS
Coordenador: Fernando Mascarenhas (UnB)
Participantes: Lino Castellani Filho (UnB), Paulo Roberto Rodrigues Soares (UFRGS) e Ricardo
Leyser (MET)
Dia/Hora: 04/07/2016 - das 15h30 às 18h00
Atividade: Minicurso
Título: EDUCAÇÃO FÍSICA/CIÊNCIAS DO ESPORTE: MÍDIAS NA ESCOLA E INTEGRAÇÃO SOCIAL
Responsável 1: Fábio de Carvalho Messa (UFPR)
Responsável 2: Márcio Romeu Ribas de Oliveira (UFRN)
Dia/Hora: 04 a 07/07/2016 - das 07h30 às 09h30
Atividade: Assembleia
Título: ASSEMBLEIA DE SÓCIOS DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE
Coordenador: Edivaldo Góis Júnior (UNICAMP)
Dia/Hora: 05/07/2016 - das 18h00 às 20h00
Já o “III Fórum dos Pesquisadores das Subáreas Sociocultural e Pedagógica da
Educação Física” contará com participação central do CBCE. Será realizado nos dias 01, 02 e 03
de junho de 2016 em conjunto com o “VI Fórum de Pós-Graduação do Colégio Brasileiro de
Ciências do Esporte”, cujo tema será "A Pós-Graduação na Educação Física e a Educação Básica
Brasileira". Sua sede será na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança (ESEFID) da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). O propósito dessa ação é reunir
professores, pesquisadores, coordenadores de Programas de Pós-Graduação, representantes
da CAPES e dirigentes de Entidades Científicas da área com a finalidade de refletir, discutir e
construir propostas em vista das contribuições da Pós-Graduação e da Educação Física para a
Educação Básica brasileira. O envio de resumos apresentados em sessões de pôsteres deve ser
feito até o dia 02/05/2016. Podem ser enviados trabalhos que tratem da Pós-Graduação em
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Educação Física relacionados com aspectos das políticas, da formação e da produção de
conhecimento. Mais informações sobre a programação, as formas de inscrição e de envio de
trabalhos
estão
disponíveis
em
<http://congressos.cbce.org.br/index.php/6FPGCBCE/6Forum>.
Já os congressos regionais têm previsão de realização em 2016. Com a seguinte sede
definida:
VII Congresso Sulbrasileiro de Ciências do Esporte (CSBCE) – Criciúma (Santa Catarina)
<http://congressos.cbce.org.br/index.php/8csbce/2016sul>
No que diz respeito às anuidades, apresentamos os valores aprovados para o exercício
de 2016:

Com estas ações, pretendemos manter o CBCE no lugar no qual sempre esteve: no
protagonismo da pesquisa em Ciências do Esporte e Educação Física.

Simone Rechia
Presidente do CBCE

