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Apresentação
• Nas últimas décadas, diversas pesquisas nacionais e internacionais ajudaram a ampliar e qualificar
o debate em torno da prática de atividades físicas e esportivas nas escolas, ao constatarem que
o estímulo ao movimento e às funções motoras contribui com o aperfeiçoamento das funções
cognitivas e resultados de aprendizagem.
• Contudo, estudo conduzido pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE) a partir de dados de 2015 do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA) indica
que o Brasil ocupa uma das piores colocações entre os países participantes: menos de 40% dos
estudantes brasileiros se engajam em atividades físicas e/ou esportivas por mais de 20 minutos, ao
menos 3x na semana.
• Sabe-se que a prática regular de atividades físicas e esportivas reduz de forma significativa o risco
de obesidade, a ocorrência de distúrbios de ansiedade e problemas de autoestima - cada vez mais
comuns na realidade brasileira - mas de que forma essas mesmas atividades contribuem para o
desenvolvimento integral e a aprendizagem desses estudantes? E principalmente, em que contexto
atuam e quais dilemas professoras e professores de Educação Física enfrentam no Brasil?
• Buscando responder essas questões, mais de 7500 educadores, de todas as regiões do país, foram
consultados para entender como o esporte é percebido no cotidiano escolar e se, e de que forma, ele
se relaciona à aprendizagem dos estudantes.
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Objetivo
e metodologia

Objetivo e metodologia
Objetivo:
• Mapear as práticas de educação esportiva nas escolas públicas do Brasil
• Produzir evidências sobre o cenário da prática esportiva nos diferentes contextos
escolares e sociais.

Metodologia:
• Técnica: pesquisa quantitativa distribuída e aplicada através de questionário online a
profissionais de educação cadastrados em diversas bases de contatos do Ministério
da Educação (MEC)
• Amostra: participaram 7500 diretores, professores, coordenadores, entre outros
profissionais da educação básica do país, contemplando desde a educação infantil até
o ensino médio (*)
• Período: 5 meses de coleta de dados, entre fevereiro e agosto de 2018

(*) As amostras foram ponderadas de modo a representar o universo de escolas públicas do Brasil

Objetivo e metodologia
Como interpretar as análises a seguir?
• Além de análise descritiva dos resultados gerais (1), foram conduzidas análises comparativas entre grupos
de escolas de níveis socioeconômicos (NSE) e desempenho dos estudantes (2) distintos.
(*) Exemplo:
Grupo das escolas com 25% menores NSE
Grupo das escolas com 25% maiores NSE

Fonte: Pesquisa de Contexto da Educação Esportiva Escolar 2018 – Impulsiona / Plano CDE / OPE Sociais

Perfil dos
respondentes

Perfil dos respondentes
1. A maioria dos respondentes (70%) trabalha na educação básica como Professor(a), Coordenador(a) e/ou Diretor(a)
2. Escolas de todas as regiões do país estão representadas na pesquisa, com maior representatividade da região Sudeste
3. A grande maioria (80%) dos docentes respondentes possui entre 30 e 59 anos de idade
4. Dos respondentes que trabalham em escolas, cerca de 41% atua na função de Professor
5. Sendo que destes, a maioria (64,2%) é formada por profissionais do sexo feminino
6. Praticamente a totalidade dos respondentes (99%) trabalha na rede pública (municipal e/ou estadual)
7. Comparando os grupos de escolas de maior e menor nível socioeconômico / desempenho, constata-se que:
7.1. O percentual de docentes do sexo feminino é maior nas escolas de NSE e desempenho mais altos
7.2. Parece haver, em média, um número de docentes mais velhos nas escolas de NSE e desempenho mais altos
7.3. O percentual de docentes com ensino superior e/ou pós-graduação é pouco maior nas escolas de NSE e desempenho mais altos
7.4. O tempo médio de experiência dos docentes (11 anos) é muito similar entre os diferentes perfis de escolas

* O perfil dos respondentes indica que diferenças de origem socioeconômicas e de desempenho podem exercer efeitos sobre a prática docente

1. Quem são os respondentes?

4. Que funções ocupam nas escolas?
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2. De onde são? (por região)

5. Qual o sexo Predominante?

3. Por faixa-etária

6. E em quais redes atuam?

7.1. Escolas do grupo de maior nível socioeconômico e desempenho,
(4º quarto) possuem maior percentual de docentes do sexo feminino: graduação

7.2. Escolas do grupo de maior nível socioeconômico e desempenho,
(4º quarto) possuem respondentes com idade média mais alta:

Fonte: Pesquisa de Contexto da Educação Esportiva Escolar 2018 – Impulsiona / Plano CDE / OPE Sociais

7.3. Escolas do grupo de maior nível socioeconômico e desempenho (4º quarto) possuem
percentual ligeiramente maior de professores com Ensino Superior e/ou Pós-Graduação:

7.4. Escolas do grupo de maior nível socioeconômico e desempenho (4º quarto) possuem
docentes com tempo de experiência similares ao grupo de menor NSE e desempenho:

Fonte: Pesquisa de Contexto da Educação Esportiva Escolar 2018 – Impulsiona / Plano CDE / OPE Sociais

Educação esportiva
nas escolas

Educação esportiva nas escolas
1. Apesar de obrigatória em grande parte das escolas
do país, existem diferenças quanto à frequência
semanal das aulas de EF.

5. Futebol e Vôlei predominam entre as
modalidades 6 mais promovidas nas escolas,
além de Dança e Xadrez.

1.1. Em 76% dos casos, a aula acontece 2x por semana.

6. E em geral, mais de metade das escolas
promove ao menos 6 (seis) modalidades
esportivas diferentes.

2. Considerando a qtde. de aulas semanais obrigatórias,
escolas de maior NSE e desempenho parecem valorizar
mais a disciplina.
3. 1/3 das escolas pesquisadas não desenvolve atividades
físicas e/ou esportivas para além da Educação Física.
3.1. Esse resultado independente do nível socioeconômico e do
nível de desempenho dos estudantes.
4. E quando ocorrem, em mais de 50% dos casos trata-se uma
de uma iniciativa do próprio professor de Educação Física.
Fonte: Pesquisa de Contexto da Educação Esportiva Escolar 2018 – Impulsiona / Plano CDE / OPE Sociais

7. As escolas de maior nível socioeconômico
e desempenho:
7.1. Parecem apresentar um maior leque de
atividades esportivas;
7.2. E que são, em geral, menos concentradas
nos esportes de quadra.

Educação esportiva nas escolas
1. Na sua escola, a educação física é obrigatória
para todas as turmas?

1.1. Se obrigatória, quantas aulas são
ministradas por semana?

2. Escolas do grupo de maior nível socioeconômico e desempenho (4º quarto) possuem
maior percentual de escolas com obrigatoriedade das aulas de Educação Física:

Educação esportiva nas escolas
3. Quais tipos de atividades esportivas (além da
educação física) são promovidas na escola?

4. De quem é a iniciativa por promover
essas atividades esportivas (além da EF):

3.1. Escolas de grupos com NSE e níveis de desempenho distintos não apresentam
diferenças significativas em termos de promoção de atividades:

Educação esportiva nas escolas
5. Modalidades esportivas promovidas na escola:

6. Quais modalidades esportivas são promovidas na escola?

Infraestrutura
esportiva

Infraestrutura esportiva
1. Boa parte das escolas (75%) dispõe de equipamentos
esportivos mínimos (como bola e rede)
2. Porém, quase 40% das escolas não possui espaços
adequados para prática esportiva (ex: pátio e/ou quadra
esportiva)
3. Desigualdades socioeconômicas exercem forte
influência sobre a disponibilidade de infraestrutura
de qualidade- Ou seja, escolas de alunos mais pobres
apresentam maiores problemas de infra esportiva:
3.1. Vide oferta de quadra esportiva e pátio coberto e
diferenças de oferta de infraestrutura entre escolas
de NSE distintos
4. Desigualdades inter-regionais também parecem estar
Fonte: Pesquisa de Contexto da Educação Esportiva Escolar 2018 – Impulsiona / Plano CDE / OPE Sociais

associadas à oferta de infraestrutura esportiva adequada:
4.1. Isto é, nas regiões Norte e Nordeste, 48% das escolas
não possui quadra;
4.2. Enquanto nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste,
essa é uma realidade para apenas 21% das escolas
5. Os respondentes apontam a falta de infraestrutura como a
principal barreira para a prática docente:
5.1. Dentre as formas encontradas para lidar com essas
questões estão, por exemplo, a compra de materiais pelo
próprio docente
6. Observa-se que na medida em que o NSE aumenta, a
citação à falta de infra é aos poucos substituída pela falta de
apoio da escola

Infraestrutura esportiva
1. Existência de infraestrutura esportiva nas escolas: (em %)

Fonte: Pesquisa de Contexto da Educação Esportiva Escolar 2018 – Impulsiona / Plano CDE / OPE Sociais

Infraestrutura esportiva
2. Escolas de grupos com NSE e níveis de desempenho distintos apresentam diferenças
significativas em termos de oferta e qualidade da quadra esportiva:

3. O mesmo vale para a oferta de pátio descoberto:

Fonte: Pesquisa de Contexto da Educação Esportiva Escolar 2018 – Impulsiona / Plano CDE / OPE Sociais

Infraestrutura esportiva

Estruturas e materiais
disponíveis nas escolas do 1o
quarto do nível socieconômico

Infraestrutura esportiva

Estruturas e materiais
disponíveis nas escolas do 4o
quarto do nível socieconômico

Infraestrutura esportiva

4.1. Escolas do NORTE e
NORDESTE (em %):

Infraestrutura esportiva

4.2. Escolas do SUDESTE, SUL E
CENTRO-OESTE (em %):

Infraestrutura esportiva
5. Principal barreira para o
desenvolvimento do trabalho:

5.1. E como contornar esses
mesmos problemas?

Infraestrutura esportiva
6. Barreira à Educação Esportiva vs Nível Socioeconômico

Escolas divididas por grupos de nível socioeconômico de seus alunos (segundo indicador do INEP):
Grupo 1 é o nível mais baixo - Grupo 5 é o nível mais alto

Fonte: Pesquisa de Contexto da Educação Esportiva Escolar 2018 – Impulsiona / Plano CDE / OPE Sociais

Infraestrutura esportiva
Qual é a principal barreira para o desenvolvimento do seu trabalho
como professor de educação física?

Fonte: Pesquisa de Contexto da Educação Esportiva Escolar 2018 – Impulsiona / Plano CDE / OPE Sociais

Integração pedagógica
da Educação Física

Integração pedagógica da Educação Física
1. De forma geral, as escolas avaliadas têm dificuldade de
trabalhar a temática do esporte de forma transversal. Isto é:
1.1. São poucas as escolas que utilizam a temática do
esporte em 3 ou mais disciplinas (22%)
1.2. E mais de 63% dos professores de Educação
Física dizem não serem consultados por outros
profissionais da escola
2. Por outro lado, dentre as de menor nível socioeconômico
parece haver maior integração da Educação Física às
rotinas pedagógicas. Isto é:
2.1. Cerca de 31% dos professores das escolas com
baixo NSE utilizam a temática em 3 ou mais disciplinas,
aproximadamente o dobro do reportado por respondentes
de escolas com alto nível socioeconômico (16%).
Fonte: Pesquisa de Contexto da Educação Esportiva Escolar 2018 – Impulsiona / Plano CDE / OPE Sociais

3. A pesquisa aponta ainda que escolas de menor
NSE possuem maior integração da Educação Física
às rotinas pedagógicas:
Tanto em termos de utilização da Educação Física em
outras disciplinas; se comparado às de maior NSE;
Quanto na frequência com a qual outros profissionais
consultam os professores de Educação Física
Portanto, embora possuam menos turmas com aulas
de educação física durante a semana e a infraestrutura
esportiva seja inadequada em termos de oferta de
qualidade e quantidade, são nas escolas com baixo NSE
onde o esporte parece estar mais integrado às rotinas e
práticas do ambiente escolar e demais profissionais.

Integração pedagógica da Educação Física
1. Quantas disciplinas na escola
usam a temática do esporte?

1.1. Você é consultado por
professores de outras disciplinas?

1.2. Em quantas disciplinas da sua escola os professores procuram utilizar a temática do esporte?
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Integração pedagógica da Educação Física
Os professores das demais disciplinas da sua escola demonstram interesse no uso da temática do esporte em suas aulas?

Fonte: Pesquisa de Contexto da Educação Esportiva Escolar 2018 – Impulsiona / Plano CDE / OPE Sociais

Correlação
com resultados
educacionais

Correlação com resultados educacionais
O objetivo do exercício foi calcular se há relação
estatisticamente relevante entre uma maior e melhor oferta
de educação esportiva e resultados educacionais das escolas.
Para medir a oferta de educação
esportiva foram usadas 3 variáveis:

Como resultados educacionais,
foram utilizados:

• Número de modalidades oferecidas pela escola
• Número de itens de infraestrutura existentes na escola
• Avaliação média dos itens de infraestrutura (de 1 a 4)

• IDEB
• Taxa de reprovação
• Taxa de abandono

Correlação com resultados educacionais
O exercício consistiu em estimar
uma regressão de cada resultado
educacional contra cada variável
de oferta esportiva, controlando
pelo nível socioeconômico dos
alunos, pela rede de ensino e
localidade da escola

Fonte: Pesquisa de Contexto da Educação Esportiva Escolar 2018 – Impulsiona / Plano CDE / OPE Sociais

O que apresentaremos a seguir,
portanto, são as correlações
parciais entre a oferta esportiva e os
resultados educacionais, isto é, as
correlações independentes do nível
socioeconômico dos alunos e da
rede/localidade da escola:

Correlação com resultados educacionais
Variedade de
modalidades

IDEB EF1
Saeb Mat EF1
Saeb LP EF1
Reprovação EF1
Abandono EF1
IDEB EF2
Saeb Mat EF2
Saeb LP EF2
Reprovação EF2
Abandono EF2
Reprovação EM
Abandono EM

+0.04
+0,12
+0,10
+0.04
+0,07
+0,10
-0.28
-0.18
-0.37

Número de itens
de infraestrutura
de esportes

+0.07
+1,42
+1,21
-0.28
-0.11
+0.04
+1,00
+1,13
-0.19
-0.56

Avaliação média
da infraestrutura
de esportes

+0.29
+6,13
+5,16
-1.33
-0.57
+0.20
+4,72
+4,38
-0.80
-1.31

Estão reportados apenas as correlações
significativas com pelo menos 95% de confiança.
Cada valor representa a correlação entre
a variável de oferta esportiva e o indicador
de resultado educacional.
Por exemplo:
• Cada modalidade esportiva a mais oferecida
está associada a um IDEB do EF1 0.04 maior
• Cada item de infra a mais na escola está
associado a um IDEB do EF1 0.07 maior
• 1 ponto a mais na avaliação da infra esportiva
(passando de ‘ruim’ para ‘boa’) está relacionado
a um IDEB do EF1 0.29 maior

Correlação com resultados educacionais
Podemos afirmar que, independente
do perfil de alunos e da rede de
ensino da escola, as três variáveis
que medem a oferta esportiva tem
correlação positiva com IDEB e com
as notas do Saeb e negativa com
reprovação e abandono.

Fonte: Pesquisa de Contexto da Educação Esportiva Escolar 2018 – Impulsiona / Plano CDE / OPE Sociais

Dito de outra foram, em média, se
compararmos duas escolas da mesma
localidade, da mesma rede de ensino e
com o mesmo perfil de alunos, aquela
com maior e melhor oferta esportiva
terá maior IDEB, menor reprovação e
menor abandono escolar.

Síntese
das conclusões

Síntese das conclusões
1. O estudo corrobora os dados do Censo Escolar
de 2018, indicando que quase 40% das escolas
públicas do país não dispõem de espaços
adequados para promover a prática esportiva
entre os seus estudantes. E quando possuem
esses espaços são, em quase a totalidade, mal
avaliados pelos docentes.
2. Resultado similar foi encontrado para a
oferta de materiais básicos: cerca de 1/3 dos
professores consultados investe recursos
próprios para adquirir novos materiais, uma

vez que as escolas possuem, na maioria, apenas
equipamentos esportivos mínimos, como bolas
para esportes variados e redes.
3. Se considerado a quantidade de aulas obrigatórias
por semana, escolas de maior nível socioeconômico
e desempenho parecem valorizar mais a educação
física. Para cerca de 92% dos respondentes
destas escolas, são ministradas duas ou mais
aulas por semana da disciplina em cada turma, em
contraste a apenas 72% nas escolas com baixo nível
socioeconômico.

Síntese das conclusões
4. As escolas de maior nível socioeconômico
também parecem apresentar um maior leque de
atividades esportivas, menos concentradas nos
esportes de quadra, disponibilizando para seus
alunos atividades variadas como xadrez, dança e
tênis de mesa. Para estas escolas, são menores
os problemas relacionados às estruturas e
materiais adequados para a prática esportiva.
5. Para 80% dos professores de EF do grupo
de escolas de baixo NSE, a principal barreira
ao desenvolvimento da prática esportiva é

a infraestrutura escolar, seguido da falta
de apoio da escola. Na medida que o NSE
aumenta, a barreira da infraestrutura é
substituída pela falta de apoio da escola.
6. Apesar de ainda inconclusivos em
atribuir uma relação de causa e efeito entre
diversidade de modalidades praticadas e
melhorias no IDEB, o estudo demonstra que
existe uma leve correlação positiva entre as
duas variáveis, independentemente do nível
socioeconômico das escolas (NSE).
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