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Introdução

Esta pesquisa tem como tema a Educação Física es-
colar, visando a fazer uma análise do impacto das estru-
turas físicas no ensino da disciplina de Educação Física 
nas escolas públicas municipais da cidade de  Fortaleza.

Optou-se pela análise nas escolas públicas, uma 
vez que os investimentos em estruturas físicas nestas 
escolas é mais limitado do que nas escolas particulares 
e, desta forma, deseja-se saber qual o impacto destas es-
truturas físicas no desempenho das atividades de Educa-
ção Física nas referidas entidades de ensino.

Sabe-se ainda que no Brasil a rede pública munici-
pal é responsável pela Educação Infantil e Ensino Funda-
mental, enquanto a rede pública estadual é responsável 
pelo Ensino Médio. Assim, optando-se pela análise das 
atividades de Educação Física escolar sob a responsabi-
lidade da Prefeitura Municipal de Fortaleza, o objeto de 
estudo estaria, em princípio, restrito à Educação Infantil 
e Ensino Fundamental.

Como as atividades de Educação Física voltadas 
para a Educação Infantil e para o primeiro ciclo do En-
sino Fundamental (1ª. à 5ª. série) estão principalmente 
ligadas às atividades de recreação, optou-se pela delimi-
tação do objeto de estudo às escolas do segundo ciclo do 
Ensino Fundamental, uma vez que a concentração das 
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práticas esportivas é mais densa neste ciclo, revelando, 
assim, uma maior dependência das estruturas físicas.

Para um gerenciamento adequado da máquina ad-
ministrativa municipal, a prefeitura dividiu a sua atua-
ção por áreas denominadas “Regionais”. Como as áreas 
geográficas compreendidas pelas Regionais V e VI são 
maiores do que as áreas das demais regionais, optou-se 
pela delimitação do objeto de estudo às escolas compre-
endidas pela Regional V.

O Plano Nacional de Educação do Ensino Funda-
mental de Fortaleza de 2005 ressalta: 

O direito ao ensino não se refere apenas à matrí-
cula, mas ao ensino de qualidade, até a conclusão. 
Deve-se assegurar a melhoria da infra-estrutura 
física das escolas, (...) contemplando-se desde a 
construção física, com adaptações adequadas a 
portadores de necessidades especiais, até os es-
paços especializados de atividades artístico-cul-
turais, esportivas, recreativas (...).

Dentro deste contexto, esta pesquisa se propõe a 
estudar o seguinte problema: será que as estruturas físi-
cas esportivas existentes nas escolas Municipais de For-
taleza da Regional V oferecem condições adequadas ao 
ensino da Educação Física do segundo ciclo do Ensino 
Fundamental?

Sob este foco, o objetivo geral do presente estudo é 
analisar o impacto das estruturas físicas das escolas Pú-
blicas Municipais de Fortaleza da Regional V nas aulas 
de Educação Física dos alunos da 6ª a 9ª séries do ensino 
fundamental.

Para apresentar uma resposta definitiva ao proble-
ma retro mencionado, esta pesquisa dissertativa se uti-
liza do emprego das seguintes técnicas: documentação 
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indireta através de pesquisa bibliográfica e documental. 
A primeira, tendo como principais fontes, livros e arti-
gos do ensino de educação física escolar, publicados em 
congressos, seminários ou disponíveis em sites; e a se-
gunda, tendo como principais fontes legislação brasileira 
relacionada ao ensino da educação física escolar e do-
cumentos públicos da Prefeitura Municipal de Fortaleza, 
dentre outros. Aplica-se ainda uma pesquisa de campo 
por meio de um estudo de caso aplicado às escolas pú-
blicas municipais de Fortaleza pertencentes à Regional 
V, com dados coletados por meio de observação direta e 
aplicação de questionário estruturado com perguntas do 
tipo fechadas ou semi-fechadas.

Desenvolvimento

Com a criação dos Parâmetros Curriculares Nacio-
nais em 1998, especialmente os destinados aos dois últi-
mos ciclos do Ensino Fundamental (6ª a 9ª séries), obser-
va-se uma possibilidade de junção de várias abordagens 
acerca da Educação Física escolar, formando o compo-
nente curricular da Educação Física. Os PCNs seguem 
Lei das Diretrizes e Bases da Educação, lei nº 9394/96 
(BRASIL, 1996), que em seu artigo 26º, estabelece os ru-
mos da Educação Física escolar. Ela é um componente 
curricular da Educação Básica, que deverá estar integra-
da à proposta pedagógica da escola, ajustando-se às fai-
xas etárias e às condições da população escolar, sendo 
facultativa nos cursos noturnos.

Para Brito apud Darido et all (2005:17), o Conselho 
Nacional de Educação enquadra os PCNs como uma pro-
posta curricular dentre outras, porem não obrigatória. 

Com a preocupação com o exercício pleno da cida-
dania, expressa nos PCNs, permite considerá-los uma 
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abordagem cidadã para a Educação Física. Observamos 
essa influência nas características da formação dos alu-
nos em cidadãos críticos, destacando-se segundo Darido 
apud Darido et al (2005:18): participação em atividades 
corporais com atitudes de respeito mútuo, dignidade e 
solidariedade; conhecimento, valorização. Respeito e 
apropriação da pluralidade como elemento integrante do 
ambiente, com hábitos saudáveis; conhecimento sobre a 
diversidade de padrões de saúde, beleza e desempenho 
que permeiam os diferentes grupos sociais; reivindica-
ção, organização e interferência no espaço, sobretudo po-
lítico, de maneira autônoma. 

Esta abordagem denominada cidadã propõe à 
construção crítica da cidadania, elaborando questões 
sociais urgentes nos temas transversais (ética, saúde, 
meio ambiente, pluralidade cultural e orientação sexual). 
A educação Física escolar deve promover o princípio da 
inclusão, com a inserção e integração dos alunos à Cul-
tura Corporal de Movimento, através de vivências que 
problematizem criticamente os jogos, esportes, danças, 
ginásticas, lutas e conhecimento sobre o corpo.

Nos Parâmetros Curriculares editados para orienta-
ção de 6ª a 9ª série (1998, p. 29) há o seguinte conceito 
sobre Educação Física Escolar:

(...) entende-se a Educação Física como uma área 
de conhecimento da cultura corporal de movi-
mento e a Educação Física Escolar como uma 
disciplina que introduz e integra o aluno na cul-
tura corporal de movimento, formando o cidadão 
que vai produzi-la, reproduzi-la e transformá-la, 
instrumentalizando-o para usufruir dos jogos, dos 
esportes, das danças, das lutas e das ginásticas 
em benefício do exercício crítico da cidadania e da 
melhoria da qualidade de vida.
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Atualmente, com a introdução das abordagens psi-
comotora, construtivista, desenvolvimentista, e críticas 
no espaço do debate da Educação Física, têm surgido 
novas propostas pedagógicas, em função do avanço da 
pesquisa e da reflexão teórica específicas da área e da 
educação escolar de forma geral, e da sistematização de-
corrente da reflexão sobre a prática pedagógica concreta 
de escolas e professores, que, muitas vezes, dentro de 
situações desfavoráveis, seguem inovando. Ao mesmo 
tempo, encontra-se ainda, em muitos contextos, a prática 
de propostas de ensino pautadas em concepções ultra-
passadas, que não suprem as necessidades e as possibi-
lidades da educação atual.

Nesta realidade, criou-se um novo ordenamento le-
gal na proposição da atual Lei de Diretrizes e Bases, que 
orienta para a integração da Educação Física na proposta 
pedagógica da escola. Ao dar autonomia para a constru-
ção de uma proposta pedagógica integrada, a nova lei 
responsabiliza a própria escola e o professor pela adap-
tação da ação educativa escolar às diferentes realidades 
e demandas sociais.

É importante ressaltar que essa autonomia deve 
pressupor a valorização do professor e da instituição 
escolar, criando condições concretas e objetivas para o 
exercício produtivo dessa responsabilidade, pois a pos-
sibilidade de construção deve gerar um avanço em dire-
ção ao exercício pleno da cidadania, garantindo a todos 
os alunos o acesso aos conhecimentos da cultura corpo-
ral de movimento. Por outro lado, interesses políticos e 
econômicos ocultos podem, a partir de uma interpreta-
ção distorcida da lei, oficializar a descaracterização da 
Educação Física escolar, tornando-a mera área técnica ou 
recreativa, desprovida de função no processo educativo 
pleno.
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É importante que a escola, a comunidade de pais e 
alunos e, principalmente, o professor valorizem-se e se-
jam valorizados, assumindo a responsabilidade da inte-
gração desta área de conhecimento humano ao projeto 
pedagógico de cada escola, exigindo plenas condições 
para o exercício de seu trabalho, garantindo para o aluno 
a manutenção de número adequado de aulas e de condi-
ções efetivas para a aprendizagem.

Para Oliveira e colaboradores (1988), é possível 
compreender o problema da deficiência de programas de 
Educação Física, mas não se pode aceitar a não-existên-
cia de tais programas. Contudo, acreditam que esses as-
pectos de inexistência ou de deficiência sejam conseqü-
ências do desconhecimento de diretrizes metodológicas 
ou, ainda, de má interpretação da legislação.

Na prática, apenas alguns conteúdos de algumas 
modalidades esportivas são trabalhados, restringindo, 
assim, as possibilidades de experimentação dos alunos 
em seu processo de educação.

Daólio (1996) defende a prática esportiva nas aulas 
de Educação Física desde que ela vá além de regras, tá-
ticas e técnicas, devendo ser contextualizada à realidade 
sociocultural em que está inserida. Alerta ainda para o 
fato de que não se deve apenas considerar os “ditames 
culturais” para orientar a prática, porque o indivíduo, 
mais do que fruto, é também agente da cultura.

Conclusões Parciais/Recomendações

O presente estudo, no estágio em que se encontra, 
revela que são muitas as limitações para investimentos 
em estrutura física nas escolas municipais de Fortaleza. 
Como resultado disso, o material necessário ao desenvol-
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vimento de tais atividades em igualdade de condições 
com as escolas particulares ainda está longe de ser con-
quistado. Isso tem reflexo no desempenho dos alunos 
que, sem quadras para treinar, escassez de bolas, redes 
e tantos outros materiais básicos, findam por não capaci-
tar os discentes às práticas esportivas em igualdades de 
condições com os alunos da rede privada.

Sem dúvida, isso é um desafio a ser enfrentado por 
docentes e discentes, no sentido de fazer diminuir os 
efeitos destas divergências. Se por um lado os docentes 
precisam colocar pra fora toda a sua criatividade no sen-
tido de improvisar, com os recursos disponíveis, meios 
que levem à pratica semelhante empregada na escola 
privada e os alunos, por sua vez, devem manter acesa a 
chama da motivação às práticas esportivas, inobstante a 
escassez dos investimentos realizados.
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