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Através de observações ao longo de minha prática pedagógica, percebi que às políticas 

públicas educacionais de forma geral, bem como em educação física de forma especifica, 

encontrava-se bastante precária, surgindo assim a necessidade de uma reflexão no que 

concerne as políticas educacionais para educação física. Nesse sentido, duas características 

precisam ser levadas em consideração, primeiro no que refere-se à “reconstrução da 

educação”, com a redemocratização do país, e consequentemente à “reconstrução da educação 

física”, vista por um prisma muito mais teórico do que prático, e ainda nessa mesma linha de 

raciocínio, a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de (LDB) de 

1996, que coloca a educação física não mais como disciplina extracurricular, e sim a 

caracteriza como componente curricular, inserido no contexto pedagógico da instituição de 

ensino. 

De fato os profissionais da educação são a cada dia mais, cobrados de forma 

significativa e em tempo integral nas instituições de ensino, por aperfeiçoamento, atualização, 

metodologias diferenciadas no trabalho com a educação. No entanto, o que verificamos na 

prática, é certo descaso dos governos, nacional, estadual e municipal, no que se refere às 

políticas públicas para os trabalhadores em educação, onde, os próprios profissionais devem 

custear seus programas de aperfeiçoamento, a compra de seus materiais didáticos, enfim, não 

se tem incentivo do governo para se desenvolver um trabalho de qualidade, ficando a cargo do 

próprio servidor essa tarefa. No caso da educação física esse contexto se torna um pouco mais 

complicado, pois os materiais didáticos não correspondem somente a livros ou similares, e 

sim materiais para trabalhos práticos, que vão de bolas à cones e cordas, tornando mais 

oneroso a questão supracitado, sem nos referirmos ao espaço de aula que em sua grande 

maioria, consta de espaço ao ar livre, sem cobertura, tendo o profissional que se submeter a 

sol, chuva, e outros intempéries da natureza. 

O que percebemos, é que a educação é utilizada como discurso político nas eleições, e 

a concretização de sua prática se da somente através dos profissionais nela inserido, ficando o 

poder público livre de qualquer responsabilidade ao longo de seu desenvolvimento. Uma 



prova disso e a desvalorização do profissional da educação, como o não-reconhecimento, 

baixa remuneração, falta de mobilidade da própria sociedade no auxilio dos educadores, o que 

se torna contraditório, uma vez que a sociedade recorre à educação para formação e 

capacitação de profissionais em todas as áreas de conhecimento. 

Referindo-nos ainda a sociedade, esse estudo tentara mostrar a suficiência ou não, das 

políticas públicas na educação física, para a sociedade quirinopolina. Colocando em destaque 

os dois pontos que já nos referimos. Ao referimo-nos à reconstrução da educação física, 

vamos colocar em destaque a implantação do curso de educação física nesse município, 

tentando mostrar os investimentos antes e depois do advento do curso em Quirinópolis, bem 

como caracterizando esse mesmo levantamento com relação à própria LDB, que exige 

profissional com formação especifica da área. 

Portanto, algumas questões nos intrigam e nos levou a realização desse trabalho, entre 

elas: com implantação das faculdades de educação física no Brasil, em Goiás e em 

Quirinópolis, houve mudanças significativas no ensino da educação física? Quais são os 

incentivos governamentais (financeiros, materiais e formação continuada) para a educação 

física na área do lazer, no esporte de alto rendimento e na educação física escolar? Depois da 

LDB de 1996 (9394/96), onde a educação física foi caracterizada no art 26 como componente 

curricular, houve avanço em sua sistematização na escola? Quais as políticas públicas para 

educação física em Quirinópolis nas instituições de ensino (públicas), bem como nos clubes e 

demais localidades de lazer? 

Percebemos ao longo de nossas leituras que a prática de atividades físicas, desportivas 

ou lúdicas não é manifestação exclusiva da cultura contemporânea, mas principalmente com o 

processo de industrialização e consequentemente com o crescimento urbano, essa prática 

adquiri novas formatações e novos contornos.  

De acordo com alguns críticos da área, a Educação Física e o esporte brasileiro 

continuam elitista, minada por interesses eleitoreiros, clientelísticos. O esporte subordina-se a 

interesses econômicos, o poder público não tem uma política efetiva de democratização do 

acesso ao lazer e às práticas desportivas não-formais. Afirmam ainda que, na organização 

escolar, a educação física tem um lugar secundário, frequentemente isolado das demais 

disciplinas, ou seja, há insuficiência de espaço físico, de material de didático e esportivo. Há 

também muitos professores improvisados, que não conseguem ver o alcance e a importância 

do próprio trabalho, se rendendo a práticas caóticas e descontextualizadas, muitas vezes 

recorrendo a tendências já superadas é que não corresponde mais aos interesses pedagógicos 



da disciplina, não conseguindo justificar a importância da educação física como área de 

conhecimento inserida no contexto educacional. 

Segundo Castellani Filho (1988), a Educação Física por sua vez, vista num plano 

educacional mais amplo a partir do final do século XIX e início de século XX, vai sendo 

incrementada e defendida com uma necessidade imperiosa dos povos civilizados, observando 

ainda que, as dificuldades variam de acordo com as contradições inerentes a cada realidade e 

seus respectivos regimes políticos e culturais. 

O autor complementa ainda: 

 

A educação física tem sido utilizada politicamente como arma a serviço de 
projetos que nem sempre apontam na direção das conquistas de melhores 
condições existenciais para todos, de verdadeira democracia política, social e 
econômica e de mais liberdade para que vivamos nossa vida plenamente. 
Pelo contrario, muitas vezes, ela tem servido de poderoso instrumento 
ideológico e de manipulação para que as pessoas continuem alienadas e 
impotentes diante da necessidade de verdadeira transformação no seio da 
sociedade. (p 11) 

 
 

Com o advento do curso de educação física na Universidade Estadual de Goiás, 

unidade de Quirinópolis, surgiu à necessidade de um estudo sobre as representações dos 

poderes governamentais com as políticas públicas para a educação física levando em 

consideração as possíveis transformações da Educação física escolar e desportiva no 

município a partir da chegada do curso à cidade, analisando os incentivos, as condições de 

trabalho dos profissionais, os materiais utilizados, a formação continuada do profissional e 

principalmente se houve mudanças qualitativas nas aulas depois da implantação do curso, 

colocando em destaque também o cenário brasileiro e goiano no processo histórico da 

educação física. 

Para que possamos abortar a implantação do curso de educação física em 

Quirinópolis, é necessário primeiro fazermos um breve histórico da Universidade Estadual de 

Goiás (UEG), bem como da UEG unidade de Quirinópolis. A criação da Unidade 

Universitária de Quirinópolis ocorreu em função da concepção da interiorização do Ensino 

superior em Goiás, através do modelo de Universidade multicampi, objetivando atender às 

demandas e anseios das comunidades interioranas, através da oferta de oportunidades aos 

habitantes do interior. 

De acordo com o projeto de implantação do curso de educação física na UEG, a 

proposta de criação da instituição não é recente. A mobilização entre diversos segmentos da 



sociedade para implantação de uma Instituição de Ensino Superior pública, gratuita e de 

qualidade, no Estado de Goiás, tem seus primeiros registros datados da década de 1950. 

A Reforma Universitária, ocorrida em 02 de novembro de 1968, através da Lei 5.540, 

facilitou a disseminação do Ensino Superior, e em Goiás, foram criadas  Faculdades Isoladas, 

além das duas universidades já existentes aqui. 

Seguindo pelo mesmo projeto, consta no texto que, um projeto de Universidade 

Estadual, elaborado pela Assembléia Legislativa, ainda no governo de Ary Ribeiro Valadão, 

através da Lei de nº 8772, de 15 de janeiro de 1980, delegava ao Poder Executivo autorização 

para criar a Universidade do Estado de Goiás com sede em Anápolis, sob a forma de 

Fundação; porém, o Decreto somente foi assinado pelo governador Dr. Henrique Antônio 

Santillo, que instituiu a Fundação Estadual de Anápolis, mantenedora da UNIANA, sob nº 

3355, de 9 de fevereiro de 1990. 

Ainda de acordo com o projeto de criação do curso de educação física da UEG, a 

partir do sonho de se construir um projeto de Universidade democrática, solidamente 

enraizada em todas as regiões em que estivesse presente como instrumento de transformação 

regional e de inclusão social, nasce a Universidade Estadual de Goiás - UEG, resultado do 

processo de transformação da UNIANA e da incorporação das Instituições de Ensino Superior 

(IES) isoladas, mantidas pelo Poder Público Estadual, pelo Governador Marconi Ferreira 

Perillo Júnior, por força da Lei Estadual nº 13.456, de 16 de abril de 1999, vinculada à 

Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia de Goiás. A UEG foi organizada como uma 

Universidade Multicampi, tendo como sede central o campus da anteriormente denominada 

UNIANA na cidade de Anápolis. 

Com relação a Unidade Universitária de Quirinópolis, em 1985, foi organizada em no 

municípios uma comissão de professores preocupados com o desempenho pedagógico dos 

professores das escolas de Ensino Fundamental e do Ensino Médio do município e região. Os 

resultados das análises desta comissão apontaram para uma grande demanda por cursos de 

Licenciatura para formação de professores. Assim, criou-se a Faculdade de Educação, 

Ciências e Letras de Quirinópolis (FECLQ), uma instituição autárquica municipal, também 

denominada Faculdade isolada. 

A FECLQ foi criada pelo Decreto nº 2550, de 16/01/1986, conforme autorização 

legislativa consubstanciada na lei nº 9.777, de 10/09/1985, como uma entidade autárquica, 



com duração indeterminada e de personalidade jurídica de direito público, dotada de 

autonomia patrimonial, financeira, administrativa disciplinar e didático-científica, sendo 

jurisdicionada à Secretaria de Educação do Estado e tem como sede o foro a cidade de 

Quirinópolis, Estado de Goiás. 

Ainda conforme o mesmo projeto, a Unidade Universitária Quirinópolis foi criada em 

1999 como uma das unidades da UEG, pelo Governo do Estado de Goiás (Lei 13.456, de 16 

de abril de 1999), com a concepção de uma universidade pública, gratuita e democrática. 

Assim, a Educação Superior na região Sudoeste do Estado de Goiás passou a contar com uma 

unidade da Universidade Estadual de Goiás em Quirinópolis. Salienta-se que a 

implementação da Unidade da UEG em Quirinópolis, ocorreu nas instalações físicas da então 

existente Faculdade de Educação Ciências e Letras de Quirinópolis (FECLQ).  

A criação da Unidade Universitária de Quirinópolis proporcionou a realização de um 

sonho da comunidade quirinopolina, de ter uma Universidade que atendesse as demandas 

locais e regionais na formação de recursos humanos para atender a demanda local e, ao 

mesmo tempo, proporcionar acesso ao ensino superior gratuito. 

Com relação ao Curso de Educação Física, de acordo ainda com o projeto de 

implantação do mesmo, ele foi criado pelo Decreto nº 4.876 de 24 de março de 1998, DOE de 

30 de março de 1998 e autorizado pelo Decreto nº 5.332 de 11 de dezembro de 2000, DOE de 

18 de dezembro de 2000 autorizando seu funcionamento a partir do ano letivo de 1999. 

O curso de Educação Física, que teve sua autorização para funcionamento concedida 

pelo Conselho Estadual de Educação em dezembro de 2000, sendo o mesmo reconhecido pelo 

Conselho acima citado no ano 2004 iniciou suas atividades pedagógicas em 1999 e junto 

também foi iniciada as construções do Complexo Esportivo que teve sua inauguração somente 

no ano de 2005. 

Um outro aspecto que torna fundamental o período que pretendemos pesquisar, é 

como ficou a situação da Educação Física, levando em consideração sua inserção e 

principalmente a prática pedagógica de seus profissionais na instituição de ensino, depois da 

promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, pois Pino (2003) nos afirma que, em 

discussão desde 1988, a LDB, foi aprovada como lei ordinária no Congresso Nacional (Lei nº 

9394 de 17 de dezembro de 1996), sancionada pelo presidente da república (20 de dezembro 

de 1996) e publicada no Diário Oficial da União (23 de dezembro de 1996), e que traz em seu 

art. 26, § 3o “A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente 



curricular obrigatório da educação básica (...)”. Tornado fundamental a analise das políticas 

públicas após a promulgação da lei 9394/96, verificando os ganhos e as perdas da educação 

física ao longo de seu processo histórico. 

O autor afirma ainda que, 

Nos anos 90, como conseqüência do rápido desenvolvimento tecnológico e 
da nova ordem globalizada, ocorre, com grande velocidade, a evolução das 
idéias relativas à educação, polarizando-se em torno do seu valor econômico. 
A educação passa a ser central, porque continua, para o novo modelo de 
desenvolvimento auto-sustentado e para a posição dos países no processo de 
reinserção e realinhamento no cenário mundial. Novos requerimentos são 
colocados aos sistemas educativos relativos à qualificação e competência 
disponível ao mundo do trabalho e à qualidade da educação em todos os 
níveis, particularmente na educação básica. (PINO, 2003, p. 26) 

 

Nesse sentido, precisamos lembrar Maar (1994), onde diz que, a política não aparece 

“de repente”, já esta lá, multifacetada, sempre presente em suas relações com o estado, com o 

poder, com a representatividade e participação, com as ideologias, com a violência, seja nos 

sindicados, nos tribunais, na escola, na igreja, na sala de jantar ou na reunião partidária. 

O autor nos coloca ainda que, apesar da multiplicidade de facetas a que se aplica a 

palavra política, uma delas goza de indiscutível unanimidade: a referência ao poder político, à 

esfera da política institucional. 

Nos reportamos a esse assunto, por que em nosso ponto de vista, existem dois 

conceitos básicos a serem considerados, para tentar entender as políticas pública, o primeiro 

deles se refere as instituições, pois entendemos que, a instituição perpassa a idéia de políticas 

públicas, uma vez que toda política pública esta vinculada a uma instituição. O outro seria 

com relação à cidadania, pois toda política pública precisa atender a cidadania nas suas 

esferas civis, políticas e sociais. Onde de acordo com Carvalho (2010) os direitos civis, são os 

direitos fundamentais à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei, ele se 

desdobra na garantia de ir e vir. O direito político é o direito do voto, tem como instituição 

principal os partidos e um parlamento livre e representativo o autor afirma ainda que, “sua 

essência é a idéia de autogoverno”. E os direitos sociais incluem o direito à educação, ao 

trabalho, ao salário justo, à saúde, à aposentadoria, o autor nos fala que, “os direitos sociais 

permitem às sociedades politicamente organizadas reduzir os excessos de desigualdade 

produzidos pelo capitalismo e garante e mínimo de bem-estar para todos”. 

Assim buscamos sustentação em Martins (2000), onde diz que o conceito de 

cidadania, enquanto direito a ter direito, foi abordado de varias perspectivas. Entre elas, 



tornou-se clássica, como referencia a concepção de Thomas H. Marshall, que em 1949, 

propôs a primeira teoria sociológica de cidadania ao desenvolver os direitos e obrigações 

inerentes à condição de cidadão. 

Afirma ainda que, as teorias marxistas, por sua vez, enfatizam a reconstrução da 

sociedade civil-idéia primeiramente colocada por Hegel, reformada por Marx e 

significativamente revista por Gramsci opera uma mudança paradigmática com sua visão 

tripartite Estado-mercado-sociedade civil, uma vez que, para Marx e Hegel, a noção de 

sociedade civil abrangia todas as organizações e atividades fora do estado, inclusive as 

atividades econômicas das empresas. 

 

Gramsci enfatiza sua análise na superestrutura, as possibilidades de 
mudanças nesta esfera dependem da participação coletiva dos indivíduos. 
Devido isto o primeiro pressuposto da cidadania seria ‘garantir mecanismo de 
participação para que os homens possam expressar-se e, assim projetar 
mecanismos e relações coerentes com seu modo de ser histórico no mundo, 
dando a cada um dos indivíduos a igual possibilidade de participar a 
definição dos rumos de seu próprio destino’. (MARTINS, 2000, p. 43) 

 

De acordo com o mesmo autor, para que a participação seja efetivada é necessário 

existir igualdade, um segundo pressuposto da cidadania, entendida como o conjunto de todos 

os direitos fundamentais do ser humano de forma a atingir a coletividade dos indivíduos, 

independente de sua classe. Entre os direitos fundamentais devem estar presentes as condições 

necessárias para uma vida digna, tanto do ponto de vista material incluindo saúde, educação, 

trabalho, transporte, etc, como do ponto de vista de liberdade de pensar e de se expressar. 

O autor define cidadania como: 

 

A participação dos indivíduos de uma determinada comunidade em busca da 
igualdade em todos os campos que compõem a realidade humana, mediante a 
luta pela conquista e ampliação dos direitos civis, políticos e sociais, 
objetivando a posse dos bens materiais, simbólicos e sociais, contrapondo-se 
à hegemonia dominante na sociedade de classe, o que determina novos rumos 
para a vida da comunidade e para a própria participação. (MARTINS, 2000, 
p. 58) 

 

Os autores concordam que serão cidadão aqueles que tiverem oportunidade de acesso 

e efetivação de um processo educativo consciente e que os capacite a engajarem-se na luta 

política. 

Carvalho (2010) afirma que o fenômeno da cidadania é complexo e historicamente 

definido. Afirma ainda que tornou-se costume desdobrar a cidadania em direitos civis, 

políticos e sociais, como discutimos anteriormente e nos traz ainda que: 



 

O cidadão pleno seria aquele que fosse titular dos três direitos. Cidadãos 
incompletos seriam os que possuíssem apenas alguns dos direitos. Os que não 
se beneficiassem de nenhum dos direitos seriam não cidadãos. (p 9) 

 

 

Com relação as instituições, acreditamos que em toda instituição esta inserido também 

o processo político, tanto na família, como na igreja, nas escolas, nas empresas, enfim 

qualquer que seja a instituição. 

Nesse sentido fomos buscar em Maar (1994), alguns exemplos que dê maior suporte 

ao que pretendemos abordar sobre as instituições.  

 

Quando se fala de política da igreja, isto não se refere apenas às relações 
entre a igreja e as instituições políticas, mas a existência de uma política que 
se expressa na igreja em relação a certas questões como a miséria, a 
violência, etc. Do mesmo modo, a política dos sindicatos não se refere 
unicamente à política sindical, desenvolvida pelo governo para os sindicatos, 
mas às questões que dizem respeito à própria atividade do sindicato em 
relação aos seus filiados e ao restante da sociedade. As empresas têm 
políticas para realizarem determinadas metas no relacionamento com outras 
empresas, ou com seus empregados. As pessoas, no seu relacionamento 
cotidiano, desenvolvem políticas para alcançar seus objetivos nas relações de 
trabalho de amor ou de lazer. (MAAR, 1994, p. 10) 
 

 

Enfim, a política esta inserida em todas as instituições e momentos da vida da 

sociedade, na própria família é preciso de atitudes políticas para o bom desenvolvimento do 

convívio familiar. Podemos afirmar ainda, usando as palavras de Maar (1994) que, a atividade 

institucional do estado é um conjunto de respostas a necessidade da vida social desenvolvidas 

pelos homens em sua história, como a organização da vida coletiva e o atendimento do objeto 

comum. 

As políticas públicas não só na educação física como também na educação, ao longo 

de algumas décadas vem sofrendo defasagens cada vez maiores, uma vez que o poder público 

coloca sobre as costas dos próprios profissionais da educação a responsabilidade do 

desenvolvimento educacional, cumprindo somente com as necessidades básicas para as 

instituições de ensino. 

 

Em relação ao sistema escolar público, Gramsci reconhece que a 
escolarização proporcionada pelo Estado tem uma estrutura classista, sendo 
parte do aparelho ideológico do Estado burguês e um fator contribuinte da 
hegemonia burguesa. (CARNOY, 1990, p. 31) 

 



Afirma ainda o autor, é este o tipo de escola que ao mesmo tempo favorece os 

estudantes da classe burguesa, reforça a hegemonia desta classe em relação à classe 

trabalhadora e não permite a formação de uma consciência de classe, e por conseqüência, não 

permite, ou dificulta o desenvolvimento da hegemonia proletária. 

Ao longo de sua história a educação física passou por diversos problemas e percalços, 

sendo ate confundida com outras instituições, como por exemplo, a médica e a militar, por 

falta de objetividade e principalmente de um objeto de estudo. Nesse sentido seu processo de 

transformação histórico, foi lento e gradativos ate chegar a algumas concepções ou 

abordagens que regem a educação física na contemporaneidade. 

Esse estudo torna-se necessário também, por que ao longo de sua história, a educação 

física nunca foi citada de forma tão clara como na lei de diretrizes e bases (LDB) de 1996, 

nesse documento o artigo (art. 26) torna de forma direta a educação física um componente 

curricular inserido nas instituições de ensino da educação básica, nas leis de diretrizes 

anteriores à de 1996, ela era citada somente de forma indireta e com vários fatores que a 

tornava facultativa. Mais um aspecto que de forma geral, não só facilita como também 

contribui para o estudo das políticas públicas na educação física, fazendo uma analogia entre 

o antes e o depois de 1996. 

Segundo Ivany (2003), seria ingenuidade atribuir a LDB força ou mesmo 

potencialidade para provocar uma revolução da educação do país. Entretanto o reordenamento 

dos sistemas educativos poderá criar contextos de relação estruturais de transformação, de 

reforma e de inovação educacional como parte do processo de “regulação social”. 

As conclusões que pretendemos alcançar nesse trabalho que hora se inicia seria: 

As políticas públicas para educação física não são suficientes para sua prática 

sistematizada, deixando a desejar, nas estruturas físicas, no material didático, no incentivo ao 

aperfeiçoamento do profissional, e nos baixos salários. 

Com a implantação do curso de educação física em Quirinópolis (1999), e com a 

promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, que coloca a educação física 

como componente curricular, as políticas públicas para a área de educação física deveria ser 

diferenciada, a fim de contribuir com o trabalho do profissional. 

A implantação da educação física em Quirinópolis também esta condicionada a 

criação da UEG e a sua visão voltada a formação de professores para as escolas na educação 

básica. 



O profissional da área de educação física precisa buscar seu aperfeiçoamento por meio 

da educação continuada e de pesquisas na área educacional, visando à qualidade do seu fazer 

profissional, à melhoria salarial, buscando assim seu reconhecimento e sua valorização. 
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