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As associadas e aos associados e a todas e todos interessados em uma melhor Gestão do Esporte 
Brasileiro, 
  
Gostaria através desta carta manifestar algumas opiniões e reafirmar que, enquanto recém 
conclamado presidente da ABRAGESP, ainda é pertinente que se comunique e continue se 
comunicando a necessidade de uma melhor Gestão do Esporte brasileiro. 
  
Nós da ABRAGESP defendemos que através do conhecimento, particularmente do científico e 
aplicável, é que o Esporte no Brasil se aproximará de outros grandes centros esportivos. Isso não 
quer dizer que não existam boas iniciativas no país, pelo contrário. Entretanto, muitas vezes elas 
são isoladas e desconectadas em um contexto assistemático do esporte em nosso país. 
  
Por isso, seguimos fiéis a nossa missão: “Incentivar a produção e estimular a disseminação de 
conhecimento na área da Gestão do Esporte no Brasil”. É através do conhecimento que a 
humanidade avança e, parafraseando o cientista Carl Sagan, “apesar das inúmeras oportunidades 
de mau emprego, o conhecimento pode ser o caminho propício para vencer a pobreza e o atraso 
nas nações emergentes. Ele faz funcionar as economias nacionais e a civilização global. Muitas 
nações compreendem essa realidade. O conhecimento confere poder a qualquer um que se der ao 
trabalho de busca-lo. O conhecimento é um meio de desmascarar aqueles que apenas fingem 
conhecer. Ele fornece a correção de nossos erros no meio do caminho”. 
  
Assim, neste novo período de gestão (2019-2021), temos o desafio de estimular e oferecer 
conhecimento para os associados e também aos interessados em tornar o esporte no Brasil melhor 
e mais bem gerido. 
  
Em janeiro de 2020 concretizamos parcerias com instituições de ensino as quais  possibilitam 
descontos em cursos de graduação, de aperfeiçoamento e de pós-graduação aos associados 
(http://www.abragesp.org.br/cursos/). Em um futuro próximo temos como objetivo oferecer aos 
associados conteúdo restrito (provavelmente através de podcasts, videoaulas ou texto) que 
envolverá o “conhecimento” de renomados docentes que desenvolvem a Gestão do Esporte nas 
instituições de ensino, além de conteúdos com o “conhecimento” de renomados gestores que atuam 
na prática. 
  
Já temos definida a data do 11º Congresso Brasileiro de Gestão do Esporte (CBGE), a ser realizado 
na cidade de Juiz de Fora/Minas Gerais entre os dias 05 e 07 de novembro de 2020. 
  
E é claro, mais novidades estão por vir, como um concurso de trabalhos de conclusão de curso 
(TCCs, dissertações e teses), com variadas premiações. Em nossos eventos também ofereceremos 
descontos mais significativos aos associados. 
  
Para que isso seja concretizado com primazia é importante que você, associado, regularize a sua 
situação com a ABRAGESP: app.associatec.com.br/AreaAssociados/Abragesp 
  
Importantes informes, eventos, ações e promoções são divulgados em nossas redes sociais, 
principalmente no Facebook: https://www.facebook.com/abragesp/  
e no Instagram: https://www.instagram.com/abragesp/ 
  
Como diz Mário Sérgio Cortella, “é tempo para o conhecimento...” 
Um grande abraço, 
  
Prof. Dr. Leandro Carlos Mazzei 
Presidente da ABRAGESP (2019-2021) 
Faculdade de Ciências Aplicadas – Ciências do Esporte – Universidade Estadual de Campinas 
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