Nota de Repúdio à ação do Escola Sem Partido a Pesquisador Associado ao CBCE

Entre 9 e 10 de março de 2020, o pesquisador associado ao Colégio Brasileiro de Ciências do
Esporte (CBCE) e educador vinculado à Universidade de São Paulo, Professor Doutor Marcos
Garcia Neira, foi atacado em seu direito de ensinar pelo ajuntamento Escola sem Partido
(associação institucionalizada, com CNPJ, estatuto e página virtual). O ataque que circula na
Internet alega que ele “estaria promovendo doutrinação ideológica na Educação Física”, que
suas aulas não estariam abordando os aspectos pedagógicos da Educação Física, “mas criticando
a concepção tradicional da disciplina” e empregando-a “como instrumento de contracultura e
engenharia social”, e que o professor “não fala em aquisição de condicionamento físico.”
Além de risível, cabe salientar que o dito coletivo, em sua denúncia pública, além de manifestar
uma concepção retrógrada e simplificada de Educação Física, desconhece os objetos dessa área
de conhecimento e seus conteúdos, notadamente abarcados pela cultura corporal do
movimento. Nesse sentido, o CBCE vem, há mais de 40 anos, promovendo debates
epistemológicos avançados sobre o que se ensina, aprende e pesquisa na Educação Física
brasileira, dialogando com importantes parceiros internacionais. Com essa finalidade, edita, no
mesmo período, uma revista científica (Revista Brasileira de Ciências do Esporte) que acolhe
reflexões e pesquisas de diferentes matizes teóricas e metodológicas a fim de qualificar o
pensamento, as atitudes e os procedimentos didático-científicos sobre o que é Educação Física,
suas manifestações e o que fazem seus trabalhadores nos diferentes ambientes onde atuam.
Assim, o CBCE repudia e manifesta sua completa contrariedade aos ataques realizados contra o
referido professor. Da mesma forma, o CBCE rejeita e se contrapõe aos preceitos, ações e
crenças do Escola Sem Partido, afirmando com ênfase que Educação e Ciência são sinônimos de
liberdade e democracia. Não há Educação de qualidade, nem Ciência avançada sem liberdade
de pensamento. Portanto, o CBCE não aceita qualquer tipo de mordaça à ação pedagógica e ao
fazer científico, em especial, às obscurantistas típicas de regimes autoritários e ditatoriais que
pretendem tutelar e cercear de qualquer modo o trabalho de educadores e cientistas.
Por fim, o CBCE anuncia que, seguindo-se ataques como os acima tipificados ou ações da mesma
natureza, está no horizonte da entidade as vias judiciais com o intuito de reparar injúrias e danos
morais a seus associados.
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