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Sobre o Instituto Península 

O Instituto Península é uma organização do terceiro setor que atua na área de Educação. Fundado em 2011 
pela família Abilio Diniz, trabalha para apoiar a melhoria da carreira docente porque acredita que os professores 
são os principais agentes de transformação para uma Educação de qualidade no Brasil. 

Para garantir a aprendizagem de todos os estudantes, precisamos de professores bem formados e desenvolvidos 
em múltiplas dimensões - cognitiva, social, emocional e relacional, além de respeitar os diferentes contextos nos 
quais docentes e alunos estão inseridos. 

Mais informações em: https://www.institutopeninsula.org.br/

Núcleo de estudos e pesquisas

Iniciado em 2018, o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Professores tem o objetivo de consolidar e desenvolver 
conhecimentos sobre a docência, considerando a importância da profissão para a garantia da aprendizagem 
de todos os alunos brasileiros. Somos um núcleo de pesquisa “mão na massa” que privilegia as análises de 
campo sobre os professores, propondo caminhos que façam sentido tanto para eles quanto para o contexto 
no qual se inserem as escolas.
 



Nós acreditamos na teoria vivida na prática. Por isso, nossas iniciativas têm como objetivo multiplicar 
e potencializar impactos para a melhoria da educação brasileira por meio da educação e do esporte.

O Singularidades é uma faculdade que inova na 
formação inicial e continuada de professores e 
profissionais da educação. Alia conhecimento técnico 
de qualidade com desenvolvimento socioemocional, 
focado na prática da sala de aula. Oferece cursos 
de graduação/licenciatura, com Pedagogia, Letras 
e Matemática, pós-graduação, extensão e cursos online. 
Atua também com consultoria para instituições públicas 
e privadas e ONGs.

Além de colaborar com o desenvolvimento integral do professor, 
baseado no desenvolvimento de quatro dimensões (emoções, 
mente, corpo e propósito), a plataforma Vivescer é também um 
espaço para que educadores possam trocar experiências, discutir 
os desafios da profissão e compartilhar boas práticas de ensino 
em um formato de comunidade online exclusiva para estes 
profissionais.

O Impulsiona é um programa de educação esportiva que 
utiliza o esporte como ferramenta no desenvolvimento 
integral dos alunos. Por meio de uma plataforma online, 
oferece gratuitamente materiais didáticos e cursos que 
capacita educadores a disseminarem os valores e a prática 
de esporte nas escolas.

O Núcleo de Alto Rendimento Esportivo de São Paulo 
(NAR-SP) atua na avaliação e preparação de atletas e equipes 
de alto rendimento. É reconhecido como um centro 
de excelência esportiva e referência internacional em pesquisa 
científica e prescrição do treinamento esportivo, além de 
desenvolver um importante trabalho com atletas de base 
e com crianças e adolescentes que se tornarão grandes 
indivíduos.

Nossas iniciativas



Contexto

Em contextos brasileiros ou internacionais, encontramos diversas evidências que apontam para a relação positiva entre aulas de 
educação física e desenvolvimento da criança e do jovem. E isso não se restringe apenas à dimensão físico-motora1 . A prática de 
esportes e atividades físicas orientadas por um professor ou uma professora de educação física na escola também traz benefícios 
para habilidades cognitivas2  e socioemocionais. 

Com base em uma revisão da literatura especializada, nos concentraremos nessa última dimensão, na contribuição que a educação 
física pode trazer às habilidades socioemocionais de crianças e jovens. Embora não seja nenhuma surpresa que uma possa contribuir 
à outra – afinal, a educação física, muitas vezes, recorre a práticas coletivas e explora situações que exigem responsabilidade, 
diálogo, planejamento de metas comuns e resiliência –, é necessário levar em conta alguns critérios importantes, bem como 
compreender conceitos fundamentais.
                 
O que são as habilidades socioemocionais?

As habilidades socioemocionais estão associadas ao desenvolvimento das interações afetivas e interpessoais do indivíduo, principal-
mente no que diz respeito à forma como a pessoa se sente e é influenciada a modificar seus comportamentos e atitudes de acordo 
com situações e contextos distintos. 

Segundo teorias da psicologia3 , as habilidades socioemocionais nos permitem reconhecer e gerenciar emoções, lidar com conflitos, 
desenvolver inteligência interpessoal, resolver problemas, compreender e demonstrar empatia, estabelecer e manter relacionamen-
tos positivos, realizar escolhas éticas e seguras, contribuir de forma construtiva para a comunidade e definir e alcançar objetivos 
positivos. 

Sendo assim, as habilidades socioemocionais permitem que o indivíduo tenha comportamentos que expressam sentimentos, 
atitudes, desejos, opiniões e direitos adequados às situações em que se encontra4. Quando elas são desenvolvidas, promovem 
competências que são utilizadas em diversas situações do cotidiano, contribuindo ao desempenho de funções no campo 
pessoal, social ou profissional. 

Portanto, se as habilidades cognitivas e físico-motoras nos habilitam a realizar determinadas tarefas, o desenvolvimento socioemo-
cional está relacionada ao nosso comportamento durante a execução dessas tarefas, como a capacidade de gerenciar emoções, se 
comunicar de forma efetiva, agir com ética e responsabilidade, entre outros. Por isso, crianças e jovens que adquirem essas habili-
dades tendem a ser estudantes bem-sucedidos e a realizar uma boa transição à vida adulta5. 

O relatório Advancing Social and Emotional Learning6, da organização internacional CASEL, formada por uma comunidade de 
professores e pesquisadores, elenca cinco competências que compõem os processos envolvidos no desenvolvimento das habili-
dades socioemocionais em crianças e adultos.
 

 1Para evidências sobre benefícios das aulas de educação física no desenvolvimento físico-motor dos estudantes, ver Educação Física 
e desenvolvimento da aptidão física e das habilidades motoras fundamentais: uma revisão da literatura sobre a importância do componente
 curricular no desenvolvimento de crianças e jovens (Impulsiona – Esporte e Educação, 2022).
 2Sobre a relação positiva entre a educação física e outros componentes curriculares, ver A legitimação da educação física no currículo escolar: 
uma revisão da literatura sobre a importância do componente curricular no desenvolvimento de crianças e jovens (Impulsiona – Esporte e Educação, 2022).
 3Durlak et al., 2011.
 4Marin, et al., 2017.
 5Wright & Craig, 2011.
 6Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning – CASEL, 2017.



Fonte: Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning – CASEL, 2017.

Competências que compõem as habilidades socioemocionais

Autoconsciência: capacidade de 
reconhecer emoções e pensamentos 
próprios e sua influência no comportamento. 
Inclui avaliar com precisão pontos fortes 
e limitações, possuindo senso de confiança 
e otimismo bem fundamentados.

Autogestão: capacidade 
de regular emoções, pensamentos 
e comportamentos de forma efetiva em 
diferentes situações. Inclui gerenciar 
o estresse, controlar os impulsos, motivar 
a si mesmo e definir e trabalhar para alcançar 
resultados pessoais e metas acadêmicas.

Consciência social: capacidade 
de ter perspectiva e empatia com 
outros de origens e culturas diversas, 
de modo a compreender normas sociais 
e éticas do comportamento e reconhecer 
recursos e apoios familiares, escolares e 
comunitários.

Habilidades de relacionamento: 
capacidade de estabelecer e 
manter uma postura saudável 
e gratificante nos relacionamentos com diversos 
indivíduos e grupos. Inclui comunicação clara, 
ouvir ativamente, cooperar, resistir à pressão 
social inadequada e negociar conflitos de forma 
construtiva, buscando e oferecendo ajuda quando 
necessários.

Tomada de decisão responsável: 
capacidade de fazer escolhas 
construtivas e respeitosas sobre 
o comportamento pessoal e as interações sociais, 
com base em consideração de padrões éticos, 
questões de segurança e normas sociais, avaliações 
realista e bem-estar de si mesmo e dos outros.



Em tempos de mudanças significativas nas relações sociais e nas formas de ensinar, tendo em vista, principalmente, 
a expansão das tecnologias digitais da informação e comunicação, percebe-se uma necessidade ainda maior de investimen-
to nas habilidades socioemocionais. As escolas têm a missão de proporcionar experiências desafiadoras à atual geração de 
conectados digitais, de modo que tenham oportunidades de desenvolver habilidades pessoais e sociais para lidar, por 
exemplo, com o distanciamento físico provocado pelo uso da comunicação virtual e com a exposição nas redes sociais. 

As escolas são espaços onde o desenvolvimento se processa por meio das interações entre professor-aluno, aluno-aluno 
e aluno-professor. Isso faz com que esse espaço, além de social, também seja emocional, marcado por conflitos de valores, 
regras, e liberdade, bem como permeado de momentos de frustrações e êxitos. Como lidar com situações que carregam 
esses valores e sentimentos nas aulas de educação física? Por exemplo, durante a prática de um esporte coletivo, como 
promover o fair play? Como ser solidário com colegas menos habilidosos? Como se comportar diante de um conflito? 
Como resolver situações de tensão com tomada de decisões sensatas e capacidade de liderança? 



O relatório A National Scan of Teacher Preparation and Social & Emotional Learning7, também preparado pelo CASEL, 
aponta para o fato de que, para alcançarmos o desenvolvimento socioemocional de crianças e jovens nas escolas, é 
preciso antes alcançar os professores. 

Afinal, é o professor ou a professora, dentro dos espaços educacionais, os responsáveis por propiciar interações e comuni-
cações positivas e respeitosas, estabelecendo expectativas, promovendo motivação, atribuindo tarefas e criando possibili-
dades para o estudante se manifestar e realizar escolhas com liberdade.
         
Além da escola, são diversos os espaços de convivência que estimulam o desenvolvimento das habilidades socioemocio-
nais, como, a família, a comunidade e o mundo do trabalho. Trata-se de uma aprendizagem que se dá a partir de relações 
que estabelecemos cotidianamente e que, por isso, não cessa ao longo de toda a vida. No entanto, existe uma fase crítica 
para o seu desenvolvimento, que está concentrada na infância e na adolescência, períodos da escolarização inicial nos 
quais os estudantes devem frequentar as aulas de educação física.

Como a educação �sica pode contribuir ao desenvolvimento 
das habilidades socioemocionais?
 
Conforme destacamos, os tempos atuais caracterizam-se, principalmente, pela velocidade com as quais as mudanças 
ocorrem, exigindo flexibilidade e adaptabilidade por parte dos indivíduos para enfrentar os diferentes desafios cotidianos. 
Muito disso se deve às tecnologias, que, além de ela própria desenvolver-se e evoluir de forma célere, é responsável por 
muitas das rápidas transformações pelas quais o mundo vem passando. Nesse sentido, a escola cumpre um papel funda-
mental, pois deve 
não apenas preparar seus estudantes para esse mundo, mas também dotá-los da capacidade de se adaptar às constantes 
transformações, muitas das quais imprevisíveis, que virão a enfrentar em suas vidas.
 
Nas aulas de educação física, encontramos um campo rico de experiências que podem contribuir efetivamente 
na aprendizagem das habilidades para a vida. Isso porque a educação física de qualidade promove, por meio de suas 
práticas, uma interação constante e intensa nas relações humanas. Basta lembrar que na prática do esporte estão 
presentes: trabalho em grupo e colaborativo, criatividade, resolução de problemas, mediação de conflitos, comunicação, 
autopercepção de competência, tomada de decisões, liderança, saber agir sobre pressão, entre outros exemplos.

Outro ponto importante parte da premissa de que uma aprendizagem significativa é aquela aplicada à vida, a qual, por sua 
vez, requer o corpo em movimento. Quanto mais ativo for o indivíduo, as capacidades do cérebro tendem a ser potencial-
izadas. 
As crianças e os jovens precisam, portanto, de atividades físicas para conseguirem alcançar as melhores habilidades dentro 
dos diversos conhecimentos abordados em sala de aula. E isso diz respeito tanto à dimensão cognitiva, dos componentes 
curriculares tradicionais, quanto à emocional, que perpassa todo o currículo escolar e vai ao encontro do propósito de uma 
educação voltada para a vida em sociedade.

Pesquisas8 recentes apontam evidências positivas de que a educação física e os esportes conferem transferibilidade 
de habilidades pessoais e sociais para outros domínios da vida. Esses benefícios tornam-se maiores quando as atividades, 
promovidas a partir da mediação do professor ou da professora, se dão em condições de equidade e em contextos 
pedagógicos positivos. Importante ressaltar que isso não diz respeito apenas a uma ou outra competência. Estudos de 

  7Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning – CASEL, 2017.
  8Dudley et al., 2017; Haerens et al., 2017.



Um exemplo é o levantamento9 conduzido por pesquisadores holandeses, que reuniu dezenas de publicações sobre o tema 
do período de 2008 a 2017. Nesse estudo, foram analisadas 88 pesquisas do mundo inteiro, das quais 62 tratam especifica-
mente do impacto da educação física nas competências socioemocionais entre crianças e jovens de 6 a 18 anos. Para se ter 
uma ideia, dessas 62 pesquisas, 54 apontaram impacto positivo para o desenvolvimento de comportamentos pró-sociais; 32, 
para a capacidade de controle e gerenciamento; e 32 para a ética no trabalho. 

No total, foram 11 competências socioemocionais analisadas10, sendo que, para cada uma, foram encontrados pelo menos 
cinco trabalhos que identificaram evidências positivas na sua relação com a educação física. Os aspectos abordados nessa 
pesquisa estão diretamente ligados aos objetivos da educação integral, que tem como premissa a preparação das crianças 
para uma vida futura plena em uma perspectiva de cidadania ativa11 . 

Essa revisão da literatura mostra que há evidências suficientes sobre a potencialidade das atividades físicas na promoção de 
situações favoráveis ao desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Além disso, sabemos que a mudança nos neuro-
transmissores associados à melhoria do bem-estar está relacionada aos níveis de atividade física, bem como à melhoria da 
autoestima e ao funcionamento executivo. Se olharmos especificamente para alguns estudos12, veremos que tudo isso traz 
benefícios a habilidades relacionadas a autorregulação, disciplina, autodireção, definição de metas, automotivação e foco no 
futuro – em suma, habilidades socioemocionais. 

Por outro lado, na maioria dessas pesquisas, verificamos que para alcançar esses objetivos, as aulas de educação física devem 
ser cuidadosamente planejadas com intencionalidade, de modo que proporcionem situações em que os estudantes experi-
mentem uma perspectiva coletiva e de forma colaborativa. Para isso, é importante promover atividades que exijam liderança, 
comunicação, gerenciamento de emoções, tomada de decisões, resolução de problemas, criatividade, visão tática e estratégi-
ca de jogo, dentre outras capazes de gerar aprendizado e desenvolvimento emocional. 

 9Opstoel et al., 2020.
 10Além de comportamentos pró-sociais, controle e gerenciamento e ética no trabalho, as demais competências analisadas foram: cooperação, responsabilidade, liderança, 
estabelecimento de metas, tomada de decisão, resolução de problemas, conhecer pessoas e fazer amigos e comunicação.
 111A cidadania ativa exige a possibilidade da partilha entre os elementos de uma comunidade, com benefício mútuo, mas também em prol de uma ideia de sociedade que se quer 
promover. Trata-se de uma forma de literacia, na medida em que implica que o cidadão esteja consciente do que acontece à sua volta, o que supõe o conhecimento e a 
compreensão que lhe permita desenvolver juízos informados, e ter a habilidade e a coragem para agir de forma apropriada, individualmente e coletivamente (European Economic 
and Social Committee, 2012).
12Pesquisas com este foco: Bean et al., 2014; Riley & Anderson-Butcher, 2012.



Como os programas voltados à educação �sica e aos esportes nas escolas podem 
ser estruturados para contribuir com o desenvolvimento socioemocional?

Em suas publicações, a UNESCO faz uma distinção importante entre educação física e educação física de qualidade13.  
Segundo a agência, a sociedade tende a enxergar a educação física apenas em relação ao corpo em movimento, 
o que, de certa maneira, limita o potencial do componente curricular em contribuir para o desenvolvimento cognitivo 
e socioemocional. 

Sendo assim, a educação física de qualidade tem como diferencial o objetivo de alcançar, a partir das interações 
provocadas por atividades físicas realizadas individualmente e em grupos, dentro de uma perspectiva de promoção 
da saúde, condições ideais para o desenvolvimento das habilidades socioemocionais de crianças e jovens. Para isso, 
professores precisam atuar de modo intencional, com objetivos bem estabelecidos, levando em consideração 
frequência e participação ativa nas aulas, inclusão, diversidade de experimentações em atividades físicas e desportivas, 
comunicação positiva, valores humanos, trabalho em equipe e mérito.

Entre os benefícios relacionados às habilidades socioemocionais a crianças e jovens, a UNESCO cita o aumento do 
rendimento acadêmico; o desenvolvimento de habilidades necessárias para os desafios do século XXI; e o incentivo 
para que se tornem cidadãos responsáveis e ativos e, consequentemente, melhores profissionais no mercado de 
trabalho.
     
Em uma pesquisa conduzida na Espanha14, que envolveu estudantes de 5º e 6º anos do ensino fundamental, foram 
constatadas mudanças positivas a partir da implementação de um programa de educação física voltado ao desenvolvi-
mento socioemocional. Um ponto interessante obtido pela pesquisa foi a evidência de que meninas tendem a lidar 
melhor com a derrota – informação que pode vir a direcionar um dos focos das aulas de educação física, de modo 
que meninos venham também a desenvolver melhor essa competência. Outro ponto diz respeito ao fato de que, 
quanto mais jovens os estudantes, maiores são os resultados positivos das ações realizadas nas aulas de educação 
física. Isso reforça a ideia de que projetos como esse devem ser implementados ainda nos anos iniciais do ensino 
fundamental.

Outra análise15 de experiência positiva de programa de educação física teve o esporte como foco. Nesse caso, foram 
observados efeitos positivos para além das habilidades socioemocionais, como o aumento da autoestima, a redução 
dos sintomas da depressão e uma melhor interação social.Há diversos modelos de programas de educação física, com 
evidências de impacto positivo no desenvolvimento socioemocional, apontados pela literatura especializada. Alguns 
deles são o Modelo de Educação Desportiva16 ; a Aprendizagem Cooperativa17; a Teoria de Aprendizagem Experiencial18 
e o Modelo de Ensino e Responsabilidade Pessoal e Social (TPSR)19 . A título de exemplificação, e para termos uma 
compreensão mais detalhada de como esses programas são estruturados, detalharemos esse último, o TPSR.

Esse modelo propõe desenvolver, entre crianças e jovens, a aquisição de habilidades para a responsabilidade pessoal 
e social, por meio de estratégias que impõem desafios constantes a serem enfrentados. Criado para engajar jovens 
em situação de risco social, o programa passou a ser disseminado e aplicado nas aulas regulares de educação física20.  

  13UNESCO, 2015.
  14Gil-Madrona et al., 2019.
  15Eime et al., 2013.
  16Siedentop et al., 2011.
  17Grineski, 1996.
  18Kolb, 2014.
  19Hellison, 2011.
  20Diedrich, 2014; Hemphill et al., 2015; Martins et al., 2015.
  LINK: https://journals-sagepub-com.translate.goog/doi/full/10.1177/1356336X19882054?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt-BR&_x_tr_pto=ajax,sc,elem

Em modelos como esse, é fundamental haver clareza e explicitação em relação às estratégias utilizadas e aos 
objetivos esperados. Portanto, informações sobre quantidade e frequência das sessões, espaços e materiais para 
realização das atividades, clima relacional e motivacional e a forma como as habilidades serão ensinadas devem 
ser estabelecidas e sistematizadas de acordo com o contexto e as condições da escola ou da rede, sendo 
determinantes para o alcance do propósito do programa. 



Veja como o professor ou a professora deve atuar 
no desenvolvimento do Modelo de Ensino e Responsabilidade 
Pessoal e Social (TPSR):

• Promoção do professor ou da professora como um modelo de comportamento e de 
exemplo positivo na comunicação respeitosa.

• Estabelecimento de expectativas positivas no início da aula, reportando-se ao comportamento dos alunos.

• Garantia de oportunidades de êxito nas aulas, promovendo inclusão de todos os estudantes de forma equitativa, 
independente de seus níveis de desenvolvimento.

• Atribuição de responsabilidades, por meio de tarefas que facilitem a organização do espaço e da atividade.

• Garantia de escolha e voz crítica aos estudantes, criando momentos e oportunidades durante as aulas para 
que possam dialogar e agir com liberdade e autonomia.

• Promoção da liderança, por meio de atividades realizadas em grupo que valorizem o diálogo e o trabalho em equipe.

• Desenvolvimento de capacidades para transferência e aplicação das competências aprendidas durante as aulas 
para outros contextos sociais fora da escola.

• Estímulo à interação social positiva entre os estudantes por meio de atividades de caráter colaborativo, 
realizadas em grupos, com foco em resolução de problemas e atitudes positivas na mediação de conflitos.

• Avaliação da aprendizagem que leve em conta uma posição ativa do estudante em todo o processo;

• Oferta de atividades extracurriculares de caráter facultativo, com o objetivo de motivar os estudantes e ampliar 
experiências para o desenvolvimento de responsabilidades;

• Oferta de atividades extracurriculares de caráter facultativo, com o objetivo de motivar os estudantes 
e ampliar experiências para o desenvolvimento de responsabilidades;

• Estabelecimento de objetivos e metas a serem alcançados pelos estudantes em cada aula 
e ao longo de todo o programa.



Em modelos como esse, é fundamental haver clareza e explicitação em relação às estratégias utilizadas e aos objetivos 
esperados. Portanto, informações sobre quantidade e frequência das sessões, espaços e materiais para realização das 
atividades, clima relacional e motivacional e a forma como as habilidades serão ensinadas devem ser estabelecidas e 
sistematizadas de acordo com o contexto e as condições da escola ou da rede, sendo determinantes para o alcance do 
propósito do programa. 

Como deve atuar o professor ou a professora de educação �sica para o desenvolvi-
mento das habilidades socioemocionais dos 
estudantes?

Embora exista interesse crescente de pesquisadores sobre o papel da educação física no desenvolvimento dos 
estudantes, bem como o surgimento de programas de atividades físicas e desportivas nas escolas voltados às habilidades 
pessoais e sociais, a formação de professores com esse foco ainda é um desafio. Conforme já destacado por diferentes 
autores21, somente participar de aulas de educação não significa, automaticamente, resultados positivos na aquisição 
de habilidades socioemocionais. Faz-se necessário que essas aulas sejam planejadas e estruturadas, conforme alguns 
modelos que ressaltamos.

Fica evidente a importância de uma formação contínua e progressiva com foco em práticas e metodologias ativas, 
envolvendo propostas alternativas e inovadoras de ensino. A qualificação de professores para a aplicação de programas 
e o ensino da educação física de qualidade, seguindo os parâmetros da UNESCO, são, portanto, condições imprescindíveis. 
Isso exige, por sua vez, políticas públicas que ofereçam projetos de formação e circunstâncias favoráveis voltados à 
melhora depráticas e estratégias pedagógicas nas aulas de educação física. 

Isso porque, como já apontamos, os programas de educação física que promovem o desenvolvimento socioemocional de 
crianças e jovens são aqueles que usam atividades físicas e desportivas para promover experiências de autodescoberta 
e ensinam habilidades de forma intencional e sistemática22.  Além disso, esses programas têm objetivos e estratégias 
claramente definidos para estimular a generalização e a transferência de habilidades para outros domínios importantes 
da vida.

Sendo assim, para que se promova um ensino intencional de forma organizada e sistemática, deve-se ter em mente que o 
professor ou a professora é o responsável pelo clima relacional e motivacional das aulas, de tal maneira que suas decisões 
didáticas assumem papel central para que os objetivos de aprendizagem sejam alcançados. Afinal, é esse profissional 
quem deve promover engajamento e motivação para as atividades, por meio de propostas criativas e desafiadoras, 
buscando sempre ser encorajador, receptivo e promotor de segurança. 

Partindo do princípio da intencionalidade do ensino, o profissional da educação física deve promover uma abordagem 
positiva para o desenvolvimento das habilidades socioemocionais desde as etapas da primeira infância. Para isso, é preciso 
identificar momentos nos quais as suas intervenções podem render melhores resultados, seja com o intuito de corrigir 
atitudes e comportamentos negativos, seja no sentido de celebrar e estimular ações adequadas e positivas dos 
estudantes. Quando o professor ou a professora escolhe momentos certos para intervir, a tendência é que seus alunos 
entendam melhor a proposta e os objetivos da prática, diminuindo episódios que exijam feedback negativo, como em 
casos de bullying23. 

21Ver Bailey et al., 2009; Cryan & Martinek, 2017.
22Petitpas et al., 2005.
23Benson et al., 2006; Holt, 2016; Lerner et al., 2005
 



De modo a promover um bom clima relacional e motivacional, o profissional da educação física deve, portanto, buscar 
maneiras de intensificar o nível de interesse e participação nas atividades. Para isso, precisa ter em mente estratégias que 
façam com que os estudantes desenvolvam a sua própria percepção de competência e de objetivos a serem alcançados ao 
longo das práticas. 

Nesse sentido, uma proposta de ensino que pode render bons resultados é o Modelo Ativo e Reflexivo de Ensino (MARE), 
desenvolvido por Catunda (2019) e aplicado em um programa de intervenção no Estágio Pós-Doutoral, com o objetivo de 
melhorar os níveis de aptidão física para a saúde e estilo de vida ativo, pelas aulas de educação física. Os resultados do 
estudo apresentaram relação positiva para o desenvolvimento das habilidades socioemocionais, O MARE seguiu um 
conjunto de princípios para a realização das atividades na educação física, incluindo propostas de intervenção por parte 
dos professores e comportamento dos estudantes.

Quais as premissas do Modelo Ativo e Reflexivo de Ensino 
(MARE)?

• Trilhas de aprendizagem flexíveis e criativas.

• Alta interação para motivação e engajamento constante dos alunos.

• Foco na realização e na cocriação de tarefas mediadas pelo professor ou pela professora. 

• Promoção de situações desafiadoras a professores e estudantes, por meio da inclusão de todos. 

• Organização de atividades realizadas, prioritariamente, em grupos.

• Oportunidades permanentes para a tomada de decisão e resolução de problemas, com controle de tempo 
   e manutenção do foco para realização das tarefas.

• Flexibilidade no formato e modo de execução de estratégias, métodos, técnicas e estilos de ensino, desde que
   mantenham os objetivos estabelecidos.

• Atenção aos níveis de atividade física dos estudantes nas aulas, evitando desperdiçar tempo em episódios 
  não relacionados à aprendizagem, como chamadas, organização, transição de atividades, materiais, indisciplina 
  e dispersão. 



• Insere no currículo experimentações específicas para o desenvolvimento das habilidades socioemocionais.

• Conhece profundamente o que ensina e as estratégias utilizadas para promover a sua aprendizagem, sendo 
  capaz de oferecer segurança, motivação e confiança.

• Sabe agir nas fases interativas de aprendizagem e compreende o impacto do que ensina para o desenvolvimento dos estudantes.

• Busca a resolução colaborativa de problemas em suas práticas interativas com os estudantes.

• Estabelece objetivos bem definidos e dentro da realidade da escola e do nível de desenvolvimento dos estudantes.

• Assume comportamento ativo no ensino de forma intencional, com foco nos objetivos.

• Avalia os êxitos e os fracassos de suas ações pedagógicas, de modo a identificar o que é relevante a ser ensinado.

• Reflete sobre sua prática, sendo capaz de reinventar-se e adaptar-se para interações futuras.

• Movimenta os centros de aprendizagem nas relações professor-aluno, aluno-aluno e aluno-habilidades, criando 
  clima relacional e motivacional criativo e voltado aos desafios, com variações nos níveis de protagonismos.

• Apresenta disposição e sabedoria para diversidade nas atividades, modulando os níveis de complexidade.

Como pensa e intervém o professor ou a professora no MARE?



• Propõe atividades com progressão de complexidade e intensidade, gerando expectativa e interesse na participação 
   por parte dos estudantes.

• Garante os efeitos das atividades aos alunos, mostrando como as habilidades desenvolvidas a partir delas podem ser transferidas 
para outros espaços sociais além da escola.

• Adota modelo híbrido de ensino pelas metodologias ativas, gerando maior campo de busca de conhecimentos e ampliação 
  do tempo para práticas socialmente relevantes.
 

• Age com intencionalidade no ensino, promovendo a consciência dos estudantes sobre “O quê, para quê e como” participar 
  das atividades propostas.

• Atualiza constante e reiteradas vezes seus conhecimentos e habilidades, a partir de formação continuada, sendo inquieto, 
   inspirador e transformador de vidas por meio de sua ação como professor.

Utiliza multiespaços e multiexitos nas tarefas, ampliando 
estímulos de aprendizagem e inclusão, por meio de um exercício 
constante de convivência e com foco no desenvolvimento das 
habilidades.



• Assume responsabilidade gradualmente a partir de suas aprendizagens, sendo desafiado de forma contínua e também gradual.

• Possui liberdade e autonomia de participação nas aulas, com base em seus próprios interesses e capacidades.

• Adota comportamento participativo nas aulas, buscando diversas possibilidades de êxito nas tarefas.

• Assume posição crítica e ética, sendo questionador e responsável.

• Age de maneira proativa e não reativa, de modo a ser capaz de criar situações favoráveis e econômicas para resolver problemas.

• Procura situações de igualdade e equidade, no que diz respeito às oportunidades e às condições na realização das atividades propostas.

• Desenvolve capacidade de autoavaliação e de ensinar os outros, de forma a avaliar seus pares e as próprias atividades propostas, 
  identificando os limites e as potencialidades de si próprio e de seus colegas.

• Reconhece o valor da atividade física para saúde, diversão, superação pessoal, autoexpressão e interação social.

• Cria vínculos cognitivo, afetivo, emocional, ético, estético e espiritual com as atividades físicas.

Como deve se comportar e agir os estudantes no MARE?

Como é possível perceber, promover o desenvolvimento de habilidades socioemocionais entre crianças e jovens não se configura 
uma tarefa simples. No contexto da educação física, requer formação, preparação e conhecimento sobre o tema para organizar 
e planejar aulas com base em estratégias específicas e eficazes. 

O principal desafio é, portanto, transformar a aprendizagem adquirida a partir de atividades físicas e desportivas em ações 
passíveis de serem transferidas a atividades socialmente relevantes do cotidiano, seja com foco na vida afetiva, no mundo 
do trabalho ou no desempenho acadêmico. Embora outras instituições, como a família, cumpram um papel essencial para que 
crianças e jovens desenvolvam as habilidades socioemocionais, é a escola, no entanto, que ocupa uma posição privilegiada nesse 
processo, dada a obrigatoriedade da educação física e a qualificação dos profissionais que ali atuam. 

A revisão da literatura que realizamos aqui destacou, em sua maioria, estudos na América do Norte e Europa. Como o ensino 
envolve fatores relacionados à história e à cultura de um povo, bem como ao contexto social e político, recomendamos aos 
pesquisadores brasileiros a condução de pesquisas que tenham como objeto de estudo a relação entre a educação física 
e o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, tendo em vista que essas habilidades são importantes para a construção 
de uma sociedade mais justa, solidária e harmônica.



O que aprendemos até aqui?

As habilidades socioemocionais estão 
relacionadas a comportamentos que 
expressam sentimentos, atitudes, 
desejos, opiniões e direitos adequados 
a situações cotidianas do campo 
pessoal, social e profissional

Quanto mais cedo crianças 
e jovens desenvolverem habilidades 

socioemocionais, maior é a tendência de 
se tornarem adultos bem-sucedidos na 
vida pessoal, acadêmica e profissional.

De acordo com diversas 
pesquisas, a educação física 
pode trazer contribuições 
positivas ao desenvolvimento das 
habilidades socioemocionais de crianças 
e jovens, tendo em vista que muitas de 
suas atividades são coletivas e lidam, 
por exemplo, com a capacidade de 
sentir empatia e lidar com frustrações. Para que tenha um impacto 

positivo no desenvolvimento 
socioemocional dos estudantes, 

o ensino da educação física 
deve ser promovido de forma 

intencional, com planejamento 
e objetivos bem estruturados.

O Modelo de Ensino 
e Responsabilidade Pessoal e 
Social (TPSR) e o Modelo Ativo 
e Reflexivo de Ensino (MARE), 
experimental com resultados 
positivos, são programas de 
educação física com foco nas 
habilidades socioemocionais 
considerados bem-sucedidos 
pela literatura especializada.

Embora tenham diversas 
particularidades, o TPRS 
e o MARE representam um 
modelo de ensino da 
educação física que aposta 
em atividades coletivas 
planejadas e com objetivos 
específicos, por meio das 
quais os estudantes atuam 
com autonomia e de forma 
crítica.
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