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 A palavra impertinente (do latim impertinens ou impertinentis) pode ser compreendida 

como algo relacionado com um argumento, fala ou comportamento ofensivo, desrespeitoso, 

alheio, inoportuno ou insolente. Assim sendo, para as finalidades de configuração de um 

debate educacional que envolve a Educação Física no âmbito do Ensino Médio, procuraremos 

formular proposições indagadoras que se aproximem mais da esfera da insolência e do 

inoportuno e, desta forma, deixando para trás o território do ofensivo ou do desrespeitoso. 

Desde já, nos colocamos como insólitos, propondo aqui, o atrevimento e a ousadia na 

exploração de uma temática inexoravelmente complexa que, por sua vez, reiteradamente 

supera nossas pretensões e presunções de cunho acadêmico e profissional.  

 Assumir essa proposição tem por fantasia reeditar o óbvio e o previamente conhecido, 

reconhecendo que, subjacente a qualquer obviedade relacionada ao domínio do que 

consideramos “normal”, “ordinário”, “comum” e “oficial” na vida cotidiana escolar, 

invariavelmente subsiste uma rede de complexidades, tornando o óbvio bem menos 

proeminente. Desta forma, aqui se faz necessário reconhecer que os múltiplos interlocutores 

provenientes do campo da Educação, do Ensino Médio e da Educação Física Escolar estão 

providos de “saberes” e “não saberes”, de dilemas e soluções oriundos da experiência 

profissional que, por conseguinte, não nos autoriza a reivindicação de qualquer onipotência, 

onisciência e onipresença diante das demandas educacionais.  

 Portanto, em que medida uma linguagem inoportuna e impertinente pode nos auxiliar 

na direção de uma compreensão de certas demandas educacionais vigentes?   Sobre qual 

aspecto da realidade orientaremos a argüição insólita de nossas pretensões, de maneira a 

problematizar o sentido do componente curricular na etapa final da Educação Básica?  

 Entendemos o insólito como algo que não está previsto habitualmente, fora do usual, 

do comum, da regra ou da norma. Desta maneira, com todos os riscos de uma opção 

“petulante”, elegemos aquilo que genericamente denominamos de “Política Oficial de 

Educação” como referência para o movimento de nossas especulações provisórias e, como já 

mencionamos, para elaboração de nossas impertinências. 
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 No intuito de seguirmos adiante, tentaremos precariamente estabelecer uma 

contextualização ou um “pano de fundo” para nosso itinerário reflexivo. Assim sendo, 

consideraremos inicialmente a questão da democratização do Ensino Médio como demanda 

norteadora para uma possível ressignificação do componente curricular Educação Física no 

referido nível de escolarização. As premissas aqui lançadas são inicialmente duas: a) o 

processo de democratização do Ensino Médio nas dimensões quantitativas e qualitativas ainda 

não se efetivou de forma satisfatória; b) a Educação Física é um componente curricular cuja 

proposição de oferecer conhecimentos teóricos e práticos a partir de um “conceito ampliado” 

de “Educação Corporal” pode contribuir para a ampliação relativa das possibilidades de 

democratização dos saberes e das intenções escolares. 

 Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Brasil, 1996), o Ensino 

Médio tem por finalidades o aprofundamento de conhecimentos, o desenvolvimento do 

pensamento crítico, o desenvolvimento dos fundamentos tecnológicos, o desenvolvimento de 

uma atitude ética, a valorização das artes, da literatura e, sobretudo, o aperfeiçoamento da 

condição humana. Esses indicativos de especificidade devem estar coerentemente articulados 

com os propósitos mais gerais da escolaridade básica, ou seja, favorecer uma educação para a 

cidadania, preparação para o mundo do trabalho, oferecer condições para o prosseguimento 

nos estudos posteriores e formação ampla e integral do indivíduo. Nesse prisma, todos os 

componentes curriculares devem ser mobilizados para que essas pretensões educativas sejam 

atendidas de forma inclusiva e democrática. Nesse caso, a complexidade se instaura no 

momento em que se procura efetuar o enredamento entre os objetivos gerais da educação com 

as singularidades e especificidades das disciplinas. Tomando essas prerrogativas como 

pertinentes, de que forma as políticas públicas de educação sinalizam coerentemente por meio 

de ações eficazes para uma organização curricular que honrem os compromissos sociais 

anunciados e preconizados formalmente?  

  No nosso entendimento, as questões acima explicitadas derivam de uma inquietude 

perante indícios de contradições dos sinais emitidos das instâncias formais dos gestores 

públicos da educação. Um exemplo patente está relacionado ao processo sutil de exclusão 

e/ou restrição de algumas áreas do conhecimento humano na escolarização. Recentemente a 

Secretaria de Estado da Educação de São Paulo fez menções para mudanças na grade 

curricular para inclusão das disciplinas Filosofia e Sociologia no Ensino Médio. No pretenso 

“novo desenho” cogitou-se, como forma de “acomodação” das referidas áreas, uma redução 

da carga horária junto aos componentes História e Educação Física. A polêmica tomou conta 
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dos debates educacionais, o que por sua vez, desencadeou uma reatividade corporativa por 

parte dos educadores, fazendo com que a questão fosse postergada face ao desgaste político 

gerado. Vale a pena recordar que anos atrás foram contratados professores e professoras para 

as diferentes disciplinas por meio de concurso público e, de forma a viabilizar a política 

vigente, foram elaboradas propostas curriculares para os referidos componentes curriculares 

incluindo todas as séries do Ensino Médio.  Como exemplo de descontinuidade, falta de 

previsão, imprudência e até improvisação, a Educação Física na proposta da Secretaria de 

Estado da Educação seria retirada do terceiro ano do Ensino Médio, sendo que, em questão de 

poucos meses, os professores já estavam aplicando os cadernos pedagógicos nas inúmeras 

escolas públicas estaduais de São Paulo. Assim, emerge uma questão: que concepção de 

Educação está subjacente nessa proposta de Estado, cujas ações não expressam claramente os 

critérios de validação dos saberes escolares?  

Convém lembrar que os componentes curriculares Filosofia e Sociologia devem ser 

inseridos obrigatoriamente no Ensino Médio por determinação legal.  Que venha, portanto, 

mais uma impertinência: Psicologia, Sociologia e Filosofia possuem pesos e relevâncias 

diferentes na formação dos educandos? O que fazer com os cursos de Licenciatura em 

Psicologia em todo país? Por que seguimos com um projeto curricular com ênfases explícitas 

para Língua Portuguesa, Matemática, Química, Física, Biologia e, um espaço 

significativamente mais restrito para as demais (Educação Artística, Educação Física, 

Sociologia, Filosofia, Psicologia, Religião, Historia e Geografia etc.).  

  Ainda como sinais difusos para a sociedade temos,  por um lado, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Ensino Médio (Brasil:MEC,1997) e as Propostas Curriculares do 

Estado de São Paulo (São Paulo:CENP, 2008), cujas recomendações didáticas e 

metodológicas apontam para a necessidade de intersecção e articulação dos saberes por meio 

de projetos “interdisciplinares” e, por outro, um conjunto de práticas e ações mais recorrentes 

na esfera da educação pública revitalizando insistentemente o modelo disciplinar /conteúdista. 

Como contornos visíveis de incoerências, mas não os únicos ou mais importantes, temos 

iniciativas anunciadas como “inovadoras”, porém, certeiramente grávidas de arcaísmos de um 

“passado recente.” Fazemos aqui referência à velha divisão das Ciências Humanas, Exatas e 

Biológicas, nas quais os alunos poderão “optar” por qual segmento se “comprometer”. As 

justificativas se colocam em torno de uma suposta eficácia para a solução dos problemas da 

evasão e da repetência escolar, bem como, para a falta de significados atribuídos pelos jovens 

para as atividades escolares. Atualmente, de cada dez jovens que se evadem/expulsos da 
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escola média, quatro sinalizam para uma ausência de sentido na permanência e no 

envolvimento com as tarefas escolares.  

 Ainda nesse contexto, vale indicar os desdobramentos de um fenômeno pernicioso a 

partir de dois movimentos institucionalmente interessados em condicionar a estrutura e a 

especificidade do Ensino Médio para aquilo que chamamos pejorativamente de 

“Fuvestização” e “Enenização” do currículo. As polarizações dos discursos emanentes 

nomeiam um “falso debate” do ponto de vista da democratização do ensino.  Podemos, talvez, 

suscitar a dúvida sobre a capacidade do poder público diretamente ligado à Política Nacional 

de Educação em estabelecer prioridades a serem viabilizadas pelas escolas brasileiras. Esses 

embates acima mencionados corroboram a idéia do currículo como campo de disputas e não 

neutralidades, sendo, até mesmo, fator de impedimento para um profícuo diagnóstico e 

proposição de um projeto de desenvolvimento da adolescência e da juventude, a partir da 

escola.  

 A subordinação da estrutura e do funcionamento do Ensino Médio aos paradigmas 

utilitaristas dos concursos vestibulares, do mercado editorial, dos sistemas privados da 

“Escola Eficiente”, do elitismo departamental das universidades públicas, implica, em última 

instância, a legitimação de desigualdades sociais contundentes. O atual sistema promove 

ênfases e omissões curriculares, subsidiando processos impactantes de legitimação e 

negligência em relação aos saberes necessários à cidadania. O pragmatismo míope, a 

estupidez objetiva, o utilitarismo raso e o oportunismo voraz da concepção da escola eficaz, 

avançam vigorosamente sobre a concepção da escola cidadã, com efeitos mais efusivos sobre 

as escolas de Ensino Médio. 

 É importante destacarmos que a escolarização é um subsistema do macro sistema 

cultural. Ela mesma, a escola, é uma elaboração cultural. Os muros da escola são “porosos”, 

permeáveis, com relações claramente intercambiantes com a sociedade como um todo. A 

escola não pode ser perspectivada numa dimensão redentora do social, ou seja, “salvadora” e 

onipotente para sanar as contradições de um povo. Entretanto, nenhuma mudança será factível 

sem um patamar digno e decente de educação pública entre os cidadãos. Contudo, é 

fundamental perceber que a escola não  pode tudo, para liberar e autorizar o estabelecimento 

de sonhos possíveis que diferem das  “ilusões” e das “atopias”. A utopia, o sonho, a esperança 

(Freire, 1993) e a impertinência são elementos essenciais para que o absurdo não tome conta 

de nossas vidas! Assim, olhar para dentro e para fora dos muros da escola se torna imperioso 

para redimensionar os espaços existentes entre a escola média que “temos” e a escola que 
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“queremos”. Nesse processo, ainda sob a pretensão impertinente deste ensaio insólito, 

questionamos o seguinte: a quem compete a responsabilidade em determinar as demandas 

provenientes do “chão” da escola média? Quem legitima os dilemas e as soluções docentes 

e discentes no/do Ensino Médio?  

 Comumente, as políticas educacionais são delineadas a partir da conjugação de 

diferentes perspectivas que se entrecruzam, ou seja, a perspectiva tecnocrata estatal e a dos 

departamentos acadêmicos e universitários. De maneira muito recorrente, especialmente após 

a denominada “abertura democrática” dos anos oitenta do século passado, tivemos um 

conjunto expressivo de movimentos reformistas na educação, que foram impulsionados a 

partir da confluência de múltiplos condicionantes. Ingerências de organismos internacionais 

como o Banco Mundial, participação dos grupos tecnocratas nas diferentes instâncias do 

aparato estatal (Secretarias de Educação, Diretorias de Ensino, Coordenadorias de Estudos e 

Normas etc..) e a autoridade reiterada dos gabinetes acadêmicos se sobrepuseram aos saberes 

provenientes dos principais protagonistas da educação: alunas/alunos e 

professores/professoras. Como ilustração parcial, podemos identificar diferenças entre as 

funções sociais, as demandas  decorrentes das relações interpessoais imediatas, as condições 

de trabalho, o prestigio social, linguagens, processos de formação e avaliação de desempenho 

etc. entre professores, burocratas e pesquisadores da educação. Mais explicitamente, o que 

queremos sinalizar é o seguinte: o que está em jogo no jogo da escola ou da sala de aula 

difere, em muito, do tipo de jogo dos gabinetes das secretarias de educação ou das 

universidades!  

 Aqui cabe uma ressalva: muitos dos profissionais nas distintas esferas da política 

educacional desenvolvem suas tarefas com afinco e honestidade, mesmo em condições 

desfavoráveis ou de precariedades evidentes. Entretanto, temos testemunhado um processo de 

deslegitimação dos saberes e poderes dos alunos/alunas, pais/mães e professoras/professores 

diante dos processos de organização curricular. Assim sendo, se torna oportuno resgatar em 

Vasconcelos (2003) algumas advertências relativas à questão dos educadores: 

Nas últimas três décadas, ocorreram profundas mudanças na escola brasileira, 

nas condições de vida e de trabalho do professor, bem como nas relações 

escola-sociedade. Nesse complexo contexto, emerge uma série de dilemas. 

Alguns são notadamente novos, enquanto outros acompanham a história da 

educação há séculos, porém voltam a ganhar força em função do estado de 

desorientação. Envolvem desde as questões de identidade profissional até as 

relações com os colegas ou com a sociedade, passando, naturalmente, pelas 

mais específicas da sala de aula. Apresentam-se como polaridades (ou/ou); na 

verdade, não são necessariamente excludentes, mas é assim que os 

professores os percebem e, por isso mesmo, constituem-se em dilemas 
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profissionais. Cabe destacar que tais dilemas não se configuram como 

questiúnculas, firulas pedagógicas; ao contrário, são autênticos dramas 

existenciais. (p. 13). 

 

   Se a complexidade do trabalho docente e seu respectivo cotidiano indicam a 

necessidade de uma formação mais coerente e sofisticada diante dos imperativos da prática 

educativa, como podemos aceitar a proletarização e a precarização da formação e do exercício 

da profissionalidade do magistério? Nunca é demais ou exagero lembrar, por exemplo, que o 

universo da docência pública estadual paulista gravita em números próximos de 200.000 

professores e professoras e a população discente algo em torno  de 5.000.000 de alunos e 

alunas  “Dar-se conta da diversidade é dar-se conta da desigualdade".  

 Se essa assertiva contém alguma pertinência com a realidade, nossa impaciência nos 

propulsiona na direção da inquietude que nos anima na direção da seguinte questão: o que 

podemos esperar de uma proposta curricular estatal que parte de saberes que não estão 

grávidos da corporeidade docente? Os saberes propostos são anunciados pelos protagonistas 

da cena cotidiana da escola? Se a resposta for negativa, quais são as pretensões com as 

referidas prescrições governamentais? Os pressupostos saberes inseridos nas proposições 

oficiais, ao menos, tangenciam as reivindicações e as possibilidades elaboradas pelos 

acordantes da cena inerente (professores, pais, alunos, equipe técnica, documentos oficiais 

etc..) ao cotidiano escolar? A quem cabe identificar e superar a complexidade da seleção e da 

construção dos saberes escolares? A que perfil docente se destinam as prescrições e 

deliberações do “Currículo Oficial”?  

 Imbernón (1999) alerta para a confusão entre desenvolvimento profissional com 

processo de formação. Comumente a idéia de desenvolvimento profissional da docência se 

restringe aos cursos eventuais de pouca eficácia, de forma a não investir responsavelmente 

nas ambiências objetivas e subjetivas, na valorização da carreira e na restituição da dignidade 

dos professores e professoras, além de disponibilizar mecanismos mais apropriados de 

suporte, avaliação e supervisão docente.  

 Considerando que o corpo discente também vem sendo destituído de poderes nas 

políticas contemporâneas de educação e cultura, podemos argüir: em que medida suas 

demandas são consideradas para efeito de delineamento das propostas educativas no âmbito 

do Ensino Médio? Alguns estudos, ainda que não nos autorizem generalizações, podem nos 

fornecer elementos para melhor problematizar as relações entre adolescência e as realidades 

escolares. 
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 De La Taille (2005), em pesquisa sobre os valores dos jovens da Grande São Paulo, 

por meio da aplicação de questionários em 5160 alunos (2160 alunos de instituições 

particulares – 3000 alunos de instituições públicas) do Ensino Médio, nos revela a existência 

de um otimismo entre os sujeitos investigados quando interrogados sobre as possibilidades de 

progresso na sociedade e sobre as próprias chances de se realizarem na vida. Ainda como 

resultados desse estudo, no âmbito de suas vidas privadas, se sentem mais influenciados em 

seus valores por seus pais do que pela escola, mídia e religião. No que diz respeito às 

representações do espaço público, esse mesmo se apresenta como algo ameaçador, 

visualizando um perigo eminente onde cabe pouco o diálogo e se impõe agressividade como 

resposta. Ainda no domínio da vida pública, esses jovens nutrem desconfianças perante as 

instituições políticas e seus respectivos representantes. Curiosamente, ou melhor, 

coerentemente, elegem a moral, a honestidade e a humildade como elementos essenciais para 

a vida social. Como obstáculos para uma vida plena, são identificados como aspectos 

limitantes a violência, a má preparação profissional, a crise econômica e o racismo. Para esses 

jovens, os negros são os que mais sofrem preconceito e a pior coisa na vida é sofrer  

diferentes formas de injustiça. No que diz respeito à escola, atribuem grande importância aos 

professores e sinalizam que na instituição escolar se aprendem coisas importantes para vida. 

Ter filhos e reconhecimento social são aspectos importantes, mas menos relevantes quando se 

trata de empregos e amigos. Na perspectiva dos desejos, temos indicações sobre a necessidade 

de serem tratados de forma justa e viver uma vida que valha a pena. Um dado importante é 

que os alunos que se consideram com desempenho escolar insatisfatório, tendem a uma visão 

menos otimista em relação as suas chances em vencer na vida, dispondo de uma crítica mais 

explícita em relação às instituições sociais. Também nesse grupo, podemos identificar uma 

tendência ao isolamento em relação ao espaço público recolhendo-se na esfera privada, além 

de demandar por um sentido maior para o viver. Ao tomarmos ciência desses dados, como 

esses conhecimentos poderiam informar melhor a construção de currículo mais apropriado 

para uma docência e uma discência cidadãs face as imperiosas exigências da escola média? Se 

não podemos prescindir de uma significação legítima e pertinente por parte dos sujeitos 

aprendentes/ensinantes, como excluímos as vozes adolescentes e adultescentes na orientação 

da jornada cultural que configuram e condicionam o currículo escolar? 

 Atualmente, podemos identificar aspectos da complexidade emergente em relação ao 

“fenômeno” Ensino Médio. A título de exemplificação,  dispomos de dados que, sendo de 

domínio público, nos ilustram que, em pleno século XXI, as questões da acessibilidade, da 
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permanência e, sobretudo, da aprendizagem dos saberes escolares de jovens de 15 a 17 anos 

ainda não estão satisfatoriamente efetivadas. Parcelas significativas dessa população estão 

tanto fora dos domínios do Ensino Médio, como também, fora dos limites da escolarização. 

Como agravante desse quadro, temos  alunos e alunas  que, ao final da escolaridade básica, 

ainda não são capazes de demonstrar proficiência no que tange os saberes relativos ao Ensino 

Fundamental. 

 Outros sintomas associados ao respectivo cenário educacional podem ser percebidos 

nas diferentes formas de violência, cujas linguagens de configuração e deflagração são 

desdobramentos mais evidentes das contradições da vida escolar. A evasão como decorrência 

dos processos de exclusão e expulsão escolar, o “bullying”, os preconceitos de gênero, etnia, 

religiosidade, classe social, cultura e condição escolar, entre outros, oferecem uma densidade 

expressiva para os protagonistas que se situam para dentro dos muros da escola. Sobre essa 

questão, cabe o registro de como a cinematografia está pondo em foco os dilemas da escola 

moderna na sua relação com a juventude. Para tanto, temos as referências do documentário 

nacional “Pro Dia Nascer Feliz” (2006) de João Jardim e, como expressão da cinematografia 

francesa, o filme “Entre os Muros da Escola” (2008) de Laurent Cantet. Ainda que pesem as 

diferentes análises e posições sobre as respectivas produções, as polêmicas suscitadas pelos 

conteúdos dessas obras só foram vitalizadas a partir do reconhecimento social de alguns 

vínculos plausíveis com a realidade.  

 Apenas como uma referência no sentido de sinalizar a extensão do problema,  

Waiselfisz (2004), em trabalho elaborado pela UNESCO, disponibiliza um mapa da 

violência(IV) dos jovens no Brasil. Este estudo nos revela que no período de 1993 e 2002, a 

causa de mortalidade dos jovens brasileiros se circunscreve em patamares entre 30 ou 40 

vezes superiores quando comparados às taxas de países como Inglaterra, França, Japão ou 

Egito. Se tomarmos países como Áustria, Bareim e Luxemburgo, teremos algo superior a 

100%. Ainda nessa perspectiva, o referido trabalho destaca que esses indicadores são mais 

expressivos envolvendo a população jovem.  No ano de 2002, 39% das mortes de jovens 

deveram-se a homicídios. Em estados ou unidades da federação como Rio de Janeiro, Espírito 

Santo e Pernambuco, os homicídios são responsáveis por mais da metade das mortes 

envolvendo jovens. Os homicídios vitimam fundamentalmente a população de sexo 

masculino (93% são homens) e de raça negra. Nos finais de semana, os homicídios aumentam 

2\3 em relação aos dias normais. A utilização de armas de fogo como instrumento de 

letalidade vem crescendo assustadoramente entre a população jovem, inclusive no interior e 
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ao redor das unidades escolares. Ainda no ano de 2002, nada menos que 31,2% de óbitos de 

jovens foram causados com armas de fogo.  

A incidência crescente de todas essas formas de violência, que torna nossos 

jovens, ao mesmo  tempo, vítimas e algozes, exige do conjunto da 

sociedade uma análise mais aprofundada e uma atitude mais objetiva e 

responsável,  se é que queremos realmente limitar a sua vigência em nossa 

sociedade. A  violência também encontra um excelente caldo de cultivo na 

apatia, falta de projeto de futuro, na ausência de perspectivas, na quebra de 

valores de tolerância e solidariedade, fatores que fazem parte da crise de 

significações de nossa modernidade (....). 

E os caminhos dessa discussão não são difíceis de delinear: dever-se-á 

procurar promover políticas e estratégias que estimulem a plena inserção e 

um papel  protagônico para os jovens, que se articulem esforços e 

iniciativas do setor  público, seja federal, estadual ou municipal, da esfera 

privada, das organizações não governamentais e das dos próprios jovens. 

Estratégias que promovam o conhecimento, a revalorização e o 

fortalecimento da identidade juvenil e sua participação, como ser ativo e 

consciente, a construção da cidadania e no desenvolvimento do país. (p. 165-

166).  

 

 Diante de um quadro social dessa magnitude, que papel (limites/possibilidades) deve 

assumir a Educação Física Escolar na educação de jovens e adultos no contexto do Ensino 

Médio? Como podemos, dentro dos limites do nosso trabalho, ajudar na promoção e no 

aperfeiçoamento da condição humana no Ensino Médio? Estaria a Educação Física 

considerando objetivamente as demandas específicas do Ensino Médio? Como a Educação 

Física se articula com os demais componentes curriculares nesse nível de escolaridade? De 

que maneira vem sendo tecida a especificidade do componente com as questões da 

transversalidade do conhecimento escolar? Considerando as propostas oficiais nas esferas 

federal, estadual e municipal, o que podemos identificar como especificidade da área? Nesse 

quesito, estaríamos gravitando em torno dos conceitos de cultura corporal, cultura física, 

cultura corporal de movimento, movimento, motricidade, condutas motoras, corporeidade ou 

educação corporal? Ainda nessa direção, o que justifica o “enquadramento” artificial desse 

componente como disciplina específica da área de códigos e linguagens?  O que significa uma 

emergente premência de uma perspectiva semiótica e lingüística sobre a Educação Física? 

Poderíamos inferir que se trata de uma forma atual de reducionismo/modismo? Sob o prisma 

desse enfoque e, sua potencial arbitrariedade, como são tratados os diferentes fundamentos 

relativos aos conceitos corpo e movimento? Os aspectos biodinâmicos e socioculturais são 

previstos apropriadamente na premissa de uma educação para a autonomia pelo currículo 

oficial? As abordagens de ensino ou tendências pedagógicas do século passado, em que 

medida favorecem ou dificultam a elaboração de um pensamento crítico e inovador no seio 
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das práticas dos cotidianos escolares? A Educação Física estaria honrando um compromisso à 

altura das demandas e dos dilemas das corporeidades adolescente e adultescente no Ensino 

Médio? Tomando a Educação Física no Ensino Médio como objeto de investigação, o que 

temos disponível nos últimos 30 anos do ponto de vista da produção acadêmica? Como a 

temática e a preparação profissional vem sendo tratada no âmbito da formação inicial e 

permanente?  

 Enfim, como nosso intuito é levantar algumas questões de fomento para um debate 

inquietante no contexto deste evento científico, gostaríamos de sintetizar nossas angústias, 

devaneios e fantasias para o ensejo do pensar crítico e reflexivo a partir de uma incansável e 

insistente impertinência: 

 

1)Se não tivéssemos Educação Física no Ensino Médio, que diferença faria? 

2) Será que as ambivalências da corporeidade contemporânea não estariam demandando uma 

atualização por parte da área, ou seja, o abandono da Educação Física do século XIX e XX 

por uma concepção ampliada de Educação Corporal para o século XXI?  

3) Como podemos nos preparar para o despreparo das atuais Políticas Oficiais de Educação? 
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