Porto Alegre, 17 de setembro de 2018.
Prezados Associadas e Associados.
No dia de hoje o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE) completa quarenta anos de
existência. Construiu uma história e esteve no centro das discussões mais candentes e debates
acalorados sobre o que é Educação Física como área de conhecimento, como pratica pedagógica
e suas interfaces fenomênicas com o Esporte, o Lazer e a Saúde. Seu nome representa uma
tradição, um modo de entender a área e uma época muito significativa dessa história que nos
deixou um legado precioso de debate, discussão democrática e produção científica rigorosa.
Nesse sentido, podemos dizer que o CBCE é a representação dos sucessivos movimentos
político-epistemológicos existentes e potencializados pelos diferentes grupos que tratam nessa
área de conhecimento da Educação Física, do Esporte, do Lazer e a Saúde.
Temos nós, associados e associadas, um compromisso com todos aqueles pesquisadores e
aquelas pesquisadoras que vieram antes de nós, no sentido de manter seus sonhos e
realizações, a socialização científica não exclusiva, caminhando ao lado da ciência e das boas
práticas pedagógicas, manter a tradição e a cultura que fomos capazes de organizar nesses anos
e contribuir para a formação dos iniciantes da pesquisa, no ensino e extensão. É por isso que
anos a após ano realizamos nossos congressos regionais, nacional e internacional de Ciências do
Esporte e nos esforçamos muito para colocar em tempo e com qualidade a Revista Brasileira do
Esporte e os Cadernos de Formação do CBCE.
Nesse sentido, aprendemos bem com os debates de toda ordem que nossos ancestrais ao longo
da história realizaram no sentido de fazer valer suas posições micros e macros políticas. Também
aprendemos a ser intransigentes na garantia da tradição democrática e na diversidade
epistêmica. É por isso que hoje o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte tem posição sobre
tudo que se relacional a pauta social e política, notadamente as relacionadas a sociedade
brasileira.
Por isso, associados e associadas no tempo presente, dado sua história, seu fazer e seu pensar,
pelas suas posições queremos nos congratular com todos e todas pela passagem desse dia em
que comemoramos 40 anos do CBCE. Parabéns a todos e todas, somos e nos manteremos fortes
e atuantes com a contribuição e sonho de cada um.
Vida longa ao CBCE
Direção Nacional

