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NOTA DE REPÚDIO

Nós, membros do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, repudiamos
veementemente a declaração do Prefeito do Município de São Paulo, João Doria
(PSDB), acerca do fechamento de brinquedotecas e salas de leitura em pré-escolas do
município. Neste sentido, nos associamos aos professores e pesquisadores do país que
denunciam que a redução destes espaços pedagógicos oferece um desserviço à
qualidade da formação escolar. A justificativa do prefeito, expressa a sua declaração em
conta no Facebook, ancora-se na necessidade de ampliação de salas de aula para novas
aberturas de vagas na rede de ensino. Ao passo que compartilhamos com o
entendimento da necessidade da ampliação de vagas percebemos a redução da
compreensão da formação humana ao separar o esporte e o lazer da educação.
O posicionamento do prefeito vai contra resultados de pesquisas desenvolvidas
nacional e internacionalmente, a respeito da importância de espaços lúdicos no
ambiente escolar, para o desenvolvimento dos sujeitos. Além disso, o esporte e o lazer,
citados pelo prefeito, são essenciais para o desenvolvimento da criança e do
adolescente, nos âmbitos da educação e da saúde, conforme afirmado em diversas
políticas públicas no Brasil. Esse posicionamento, nega aos estudantes, espaços de
criação e vivências que oportunizam o desenvolvimento de ideias e relações sociais,
como se não fizessem parte do contexto educacional da escola.
Os membros do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte consideram não
apenas os espaços das salas de aula como ambientes potencialmente educativos. Para os
pesquisadores e professores que compõem nossa instituição os cenários lúdicos são
essenciais à formação educacional, assim como o esporte e as práticas no contexto do
lazer.
Diante disso, cabe ao CBCE salientar em tom de protesto que a decisão
compreende como um retrocesso na educação brasileira e reivindica a retomada de
diálogo para garantia na ampliação de vagas sem a retirada de espaços de vivências
lúdicas na educação.
Curitiba, 22 de maio de 2017.
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