POSIÇÃO DO CBCE FRENTE AO MOMENTO POLÍTICO BRASILEIRO

No momento em que se acirra a disputa eleitoral para a presidência da república, o COLÉGIO
BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE - CBCE, ouvindo manifestações públicas de inúmeros
associados, cientistas nacionais e internacionais, estudantes e trabalhadores do conhecimento em
geral, vem a púbico, ao lado de outras entidades acadêmicas científicas, manifestar sua contrariedade
aos discursos políticos que desqualificam a Universidade brasileira e atacam as Instituições públicas
de ensino e pesquisa nacionais, sugerindo sua privatização como forma de eliminar seu caráter
público, gratuito, autônomo e plural.
Ao vislumbrar ataques e risco real ao estado democrático de direito, o CBCE, coerente com sua
tradição democrática, defende o fortalecimento da Ciência, da Arte e da Educação em nosso país,
convencido que este é o caminho e o modo concreto para a construção de um país justo, democrático
e solidário. Nesse sentido, o CBCE reafirma fortemente:
a) A defesa dos princípios constitucionais que regem a DEMOCRACIA brasileira, repudiando o
autoritarismo e todas as formas de contenção da liberdade de expressão e do exercício pleno
da cidadania;
b) O repúdio à violência política e a defesa aos direitos humanos e aos conquistados pela
sociedade civil organizada, em especial, aos direitos e garantias sociais conquistados pelos
trabalhadores em geral;
c) Os direitos e o empoderamento das mulheres, dos negros, dos indígenas e dos quilombolas,
do exercício da liberdade de orientação sexual, de gênero, reconhecendo as diferenças e a
igualdade na diversidade, como forma de viver solidariamente.
d) O livre pensar e a circulação de ideias, concepções e visões de mundo, apostando na
emergência do melhor argumento.
Por essas razões, o CBCE também repudia o fascismo que avança sobre a sociedade brasileira,
mantendo sua firme disposição de combate-lo em todas suas formas de expressão.

Porto Alegre, 12 de outubro de 2018.
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