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EDITORIAL 
"Até hoje os filósofos tem 
interpretado o mundo de 

diferentes maneiras: o que 
importa é transforma-fo" 

Karl Marx 

A euforia com que grande parte da 
intelectualidade artistas , académicos e cientistas 
brasileiros vem encarando o governo FHC é muito 
preocupante. Extasiados por verem um de seus 
representantes chegar a presidencia da República, 
estes se deleitam em seus seminários sobre as 
perspectivas deste governo para as diversas áreas tais 
como cultura, educac;:áo , esparte , ciencia e tecnologia, 
etc. Estes seminários tem sido marcados pela crenc;:a 
de que no governo FHC haveráo melhores condic;:óes 
para as diversas áreas. Particularmente para a cultura, 
educac;:áo , esparte, ciencia e tecnologia, etc, isso 
significa esperanc;:a de maiores verbas, incentivos 
fiscais , políticas específicas, etc. 

Mas isso deve até certo ponto ser 
encarado com naturalidade, pois é normal as pessoas 
creditarem suas esperarn;;as num novo governo, 
mesmo que tenha votado nos opositores deste. O que 
preocupa é ver a passividade, a forma acrítica e o apoio 
incondicional com que a intelectualidade, artistas, 
comunidade academico-científica.etc., tratam das 
questóes pertinentes as suas áreas no novo governo. 
Parece inclusive que o Brasil extirpou de vez a miséria 
e a pobreza e que faltam apenas certos ajustes para 
entrarmos de vez nos trilhos da táo propalada 
modernidade e assim alcanc;:armos o trem expresso do 
primeiro mundo. 

lsso é apenas mais um engodo que o 
projeto neoliberal tenta nos impar. É preciso discutir 
com todo o conjunto da sociedade brasileira de forma 
séria, profunda e sistemática, o projeto de educac;:áo , 
cultura, ciencia e tecnología, etc ., que desejamos. 
Entendemos que devemos nos opor a política neoliberal 
adotada pelo novo governo e que tende apenas a 

COMO SE ASSOCIAR 

Preencha a ficha de inscric;:áo em anexo e envie para: 
SECRETARIA ESTADUAL CBCEISP 
End. Rua Com. Cezar Alfieri 146!61F Sao Paulo - 02840-
130 - SP. Junte a ficha de inscric;:áo o pagamento da 
anuidade, que pode ser feito através de depósito bancário no 
Banco ITAÚ - Ag. 1262 - C.C.00230-4 em nome de CBCE. 
Ou envie cheque nominal em nome de "Ricardo Ducatti 
Colpas I José A. Colleti - CBCE". 

ANUIDADE ----------------O CBCE é mantido basicamente pelo pagamento de anuidade (o 
pagamento nao é válido por um ano e sim para o ano em que foi 
efetuado). 
Valor da Anuidade é o seguinte: 
Estudante : 1 O REAIS 
Efetivo 
Pesquisador: 
lnstituic;ao: 

15 REAIS 
15 REAIS 
25 REAIS 

garantir os privilégios de urna pequena elite económica. 
Nós queremos que a educac;áo. a cultura. a ciencia e a 
tecnologia, etc., estejam compromissadas e voltadas 
para a solw;:áo dos graves problemas enfrentados pela 
maioria de nosso povo que cada vez mais sofre as 
consequencias da miséria e da gradativa exclusáo 
social que assola todo o país. 

lntelectuais , artistas. academicos, 
cientistas, etc., precisam estar alertas com o processo 
de cooptac;:áo desencadeado pelo projeto neoliberal e 
que visa mascarar as questóes de classe e despolitizar 
totalmente os debates acerca da cultura, educac;:áo , 
ciencia e tecnologia, etc., fazendo prevalecer a 
discussáo meramente técnica. Náo podemos permitir 
que isso acorra, pois é o mesmo que fecharmos nossos 
olhos para a realidade cruel que joga nossa sociedade 
cada vez mais no poc;:o sem fundo da ignorancia, do 
preconceito e da barbárie . 

Nós precisamos democratizar plenamente 
este país , mudar esta realidade cruel e construirmos 
urna sociedade justa, igualitária e efetivamente 
solidária. Será que somos urna democracia só porque 
votamos e vemos um monte de entrevistas onde se tala 
"o que quer" , ou ainda porque a grande imprensa se 
diz "livre"? Náo da para acreditar que o país mudou, 
pois a realidade das ruas tala mais alto que as 
propagandas de refrigerantes, cervejas, bancos, etc. 

Neste momento, intelectuais, artistas, 
académicos, dentistas, etc., devem se unir aos 
trabalhadores num esforc;:o concentrado e objetivo para 
tirar o pavo brasileiro desse estado de animalidade e 
elevá-lo á sua condiyáo de Homem. O caminho para 
isso é o fortalecimento das instituic;:óes tais como 
partidos políticos, associac;:óes de classe . comunidades 
academico-científicas, etc. Agora, mais do que nunca, é 
hora de fortalecer o CBCE nos ámbitos Estadual e 
Nacional e lutar contra essa ameaya devastadora ao 
nosso povo que é o projeto neoliberal. 

DIREITOS DOS SÓCIOS 

Os sócios recebem a Revista Brasilei ra de Ciencias do 
Esparte , o Boletim Brasileiro de Ciencias do Esparte (de 
periodicidade quadrimestral) e o Boletim Informativo da 
Secretaria Estadual CBCE-SP (de periodicidade bimestral). 
Nos eventos promovidos tanto pelo CBCE a nível nacional 
como pela SE-CBCE-SP, os sócios receberáo descontos na 
taxa de inscrir;:áo. 
SECRETARIA ESTADUAL CBCE - SP ----------------Francisco Eduardo Caparroz 
Ricardo Ducatti Colpas 
Edson Sales do Nascimento 
André Minuzzo de Barros 
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AJUDE A CONSTRUIR E CONSOLIDAR A SE-CBCE-SP 
Se voce quer ajudar na construgao e na consolidagao da SE-CBCE-SP, entre em 

contato com a gente. Escreva ou telefone, pois ternos muito trabalho pela frente. Mande 
também sugestóes, críticas, comentários a respeito da atuagao de nossa secretaria. Nao deixe 
de participar. 
SE-CBCE-SP 
Rua Comend. Cezar Alfieri 146/61 F 
Sao Paulo 02840-130 SP 
FONE : (011) 265-7534 Francisco 

(011) 228-9791 André 

RENOVAf;AO DA ANUIDADE DE 1995 
Conclamamos todos os sócios a efetuarem o pagamento da anuidade de 1995 o mais 

breve possível. 
Lembramos mais urna vez que a renovagao é necessária para todos independentemente 

da data do pagamento em 1994 ou da data de filiagao em 1994. Observamos também, que a 
Revista e os boletins do ano de 1995 somente serao enviados aos sócios atualizados/95. 

Para atualizagao (ou associagao) basta preencher o formulário no final deste boletim e 
remete-lo a SE-CBCE-SP juntamente com cheque nominal ou comprovante de depósito no 
valor correspondente a categoria de sócio. 

Colabore com a campanha de ampliaqao do nosso quadro de sócios. Divulgue o 
CBCE e convide seus colegas a se associarem! 

REVISTA DISCORPO 
O departamento de Educac;áo Física e Espartes da PUC-SP está editando a revista 

DISCORPO que já está circulando em seu terceiro número. A revista que traz ensaios, artigas, 
resenhas, etc., vem se firmando junt.o a área de Educac;ao Física e Ciencias do Espartes como 
urna importante contribuic;áo no campo editorial. Vale a pena ler! 

Para fazer a assinatura da revista DISCORPO, basta escrever ou telefonar para o 
depto. de Educagáo Física e Espartes da PUC-SP. Rua Monte Alegre , 984 - CEP. 0501 4-001 -
Sao Paulo - SP. Fone: (011) 65-7715 c/ Ronaldo Negráo ou Ricardo. 

no me 

COLÉGIO BRASILEIRO DE CIENCIAS DO ESPORTE 
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FICHA DE INSCRl<;ÁO 

enderei;;o: 

compl.(apto., casa, etc.) cidade / estado 

telefone instituii;:áo onde trabalha ou estuda 
estudante O 

cheque nominal O sócio novo O categoria efetivo O 
depósito bancário O renovai;;áo O pesquisador O 

CEP 

SE/CBCE./SP - Rua Comend. Cezar Alfieri, 146/61 F - Sao Paulo - SP CEP 02840-130 


