COLÉGIO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE - DN
Universidade Federal de Uberlândia - Campus Educação Física
Rua Benjamin Constant, nº 1286, Bairro Aparecida, Uberlândia/MG, CEP: 38400-678
Telefone: (34) 32182913 e-mail: cbcedn@gmail.com Home page: www.cbce.org.br
Associado à SBPC – CNPJ nº 51.146.611/0001-83
Gestão 2021-2023

Moção de aplausos ao Prof. Dr. Wagner Barbosa Matias

Nós participantes do XXII Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte
(CONBRACE) e IX Congresso Internacional de Ciências do Esporte (CONICE),
em assembleia geral apresentamos esta Moção de Aplausos ao Prof. Dr. Wagner
Barbosa Matias que nasceu numa 6ª feira de lua cheia, no dia 10 de junho de 1983,
era filho da Bahia, de Dona Maria José e Seu Lidiomar. O Wagner faria 38 anos
de idade.
E, segundo seus colegas de trabalho Ronaldo Lima e Marcelo Magalhães:
A mensagem do Wagner – como um bom filho de Oxalá - era passada
sempre da mesma forma: com um jeito calmo de falar, quase tímido,
invariavelmente com muita inteligência, educação e diligência em relação ao
conteúdo do que pretendia comunicar.

E quando não estava empenhado nas exigências do trabalho, a calma, a
educação, a personalidade discreta e o sorriso tímido se repetiam no trato com os
amigos ou no simples cumprimento aos colegas nos corredores.
Formado em Educação Física pela Universidade Estadual do Sudeste da
Bahia (UESB), percorreu toda a estrada acadêmica ao realizar o mestrado e
doutorado no Programa de pós-graduação em Educação Física da Universidade
de Brasília (UnB). Era membro do Grupo de Pesquisa e Formação Sociocrítica
em Educação Física, Esporte e Lazer (Avante-UnB) e associado ao Colégio
Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE) desde 2012.
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Segundo seu ex-orientador Fernando Mascarenhas: a sua tese de doutorado
(2018) para a área da Educação Física e Ciências do Esporte - considerando sua
potente crítica à produção capitalista do futebol de espetáculo - é uma das grandes
contribuições do Wagner para a construção e desenvolvimento da crítica da
Economia Política do Esporte.
Mas tudo isso foi interrompido no dia 05 de junho de 2021, quando faleceu
após três semanas de internação devido às complicações da Covid 19, encerrando,
abrupta e precocemente, um futuro brilhante na Educação Física brasileira.
O Wagner foi vitimado pela Covid e pelas políticas negacionistas que
facilitaram a disseminação do coronavírus no país, por um memegoverno
protofascista e genocida.
Segundo Pedro Athayde, o Avante-UnB, perdeu um ser humano repleto de
qualidades, capaz de unir o coletivo, arrefecer os ânimos durante as polêmicas e
agregar novos membros de forma solidária e generosa. A perda nos deixou órfãos
do seu conhecimento, empatia e companheirismo. Este baiano, filho, esposo,
amigo, pesquisador, gestor e professor era um sujeito comprometido com a
universidade pública, de qualidade, socialmente referenciada, e com a ciência
emancipadora.

Nesse sentido, perde, igualmente, a Educação Física brasileira, tolhida das
substantivas contribuições de Wagner Matias ao debate das políticas públicas de
Educação Física, Esporte e Lazer
Em sua última publicação nas Revistas Motricidade e RBCE com o texto
intitulado “A ‘solução Temer’ e a política esportiva”, o Wagner faz referência ao
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Samba-Enredo de 2018 da G.R.E.S Paraíso do Tuiuti. - Meu Deus, Meu Deus,
Está Extinta a Escravidão?
E assim afirmamos: Wagner, presente!
Diante do exposto, após aprovação pela soberana plenária desta assembléia,
requer-se que seja amplamente divulgada nas redes de comunicação do CBCE
esta homenagem “em memória”.

