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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



De acordo com a UNESCO1 , a educação física integra o currículo da educação básica de todos os países do mundo, 
sendo que, em 94% deles, o seu ensino é obrigatório. Se retrocedermos um pouco até meados do século XIX, quando 
ainda começava a surgir o modelo de escola que conhecemos hoje, veremos que a educação física também já estava 
presente entre os currículos escolares de muitos países. 

A educação física não poderia fazer parte da vida de tantas crianças e jovens do mundo inteiro – e há praticamente 
dois séculos – se não fosse reconhecida como importante e útil para a vida das pessoas. Esse reconhecimento é 
justamente o que caracteriza a sua legitimação na sociedade. 

Por que a educação �sica faz parte do currículo?

A legitimação de um componente curricular é um dos pré-requisitos para a sua presença e permanência em um 
currículo nacional. Isso porque os currículos são resultados de decisões políticas pautadas nas demandas de uma 
sociedade em constante transformação. Sendo assim, qualquer disciplina poderá um dia ter a sua carga horária 
reduzida ou até deixar de ser obrigatória, bastando apenas que a sua relevância mude aos olhos da sociedade. 

Mas o próprio processo de legitimação também não é fixo, estando sujeito a diversas alterações ao longo do tempo. 
Nesse sentido, podemos dizer que a educação física passou por três estágios diferentes no mundo inteiro.

Transformações da educação �sica ao longo do tempo

• Em uma primeira fase, a educação física se justificava pela sua contribuição no combate a doenças, 
a partir de uma perspectiva higienista, e na propagação de valores morais e nacionalistas. 

• A fase seguinte, por sua vez, está associada ao movimento olímpico e teve como foco a promoção do 
desporto, sendo que, em alguns países, o nome da disciplina até passou a se chamar “Desporto”. Como é 
de se imaginar, nesse período, a educação física era importante por basicamente ensinar a prática 
de diferentes esportes.

• Atualmente, em um terceiro momento desse processo, a educação física legitima-se com a sua 
importância para a promoção da saúde, por meio da prática de atividade física e do contributo para a 
redução do comportamento sedentário2 . 

        1UNESCO, 2014.
  2SALLIS ET AL., 2012.



Desde a sua implementação no currículo escolar, a educação física tem se reinventado, com o objetivo de atender às 
expectativas da sociedade. Isso revela que se trata de uma disciplina intemporal, tendo em vista que é socialmente 
adaptável a diferentes épocas, de modo a ser capaz de contribuir à formação do tipo de cidadão que cada sociedade 
preconiza.Hoje, questões relacionadas à saúde têm recebido atenção especial, com amplo espaço na mídia, dada a 
prevalência de doenças crônicas na população, das quais muitas são resultantes ou agravadas por conta de 
um estilo de vida sedentário. 

Em tempos como esse, a educação física ganha maior relevância por ser o único 
componente curricular que ensina a literacia física, isto é, o desenvolvimento de habilidades motoras fundamentais, 
com foco na saúde dos estudantes.

O que a educação �sica oferece ao currículo?

Um currículo coeso é aquele que reúne um conjunto de componentes que contribuem para a formação do ser humano 
em suas várias dimensões. E para que um componente tenha estatuto curricular, ele precisa ter objetivos que não 
podem ser concretizados por nenhum outro.O que justifica a presença da educação física no currículo são, portanto, 
as contribuições singulares que ela oferece à formação dos estudantes. 

Isso significa que seus contributos não podem ser oferecidos por nenhum outro componente, tampouco subtraídos na 
sua carga horária, pois deixariam uma lacuna indispensável ao desenvolvimento pleno do indivíduo. 

Sobre essas contribuições, podemos afirmar que estão associadas a três grupos interrelacionados: habilidades básicas e 
fundamentais; atividades físicas e desportivas; e promoção da saúde. Vamos falar de cada um subtraídos na sua carga 
horária, pois deixariam uma lacuna indispensável ao desenvolvimento pleno do indivíduo. Sobre essas contribuições, 
podemos afirmar que estão associadas a três grupos interrelacionados: habilidades básicas e fundamentais; ativi-
dades físicas e desportivas; e promoção da saúde. Vamos falar de cada um.

Habilidades básicas e fundamentais

Ao considerarmos o ser humano em suas várias dimensões, entendemos que existe uma parte psíquica, social e 
motora. De todos os componentes que fazem parte do currículo, apenas a educação física contribui ao 
desenvolvimento das habilidades motoras, principalmente as habilidades básicas fundamentais associadas 
à motricidade3. 

Sem dúvida, várias dessas habilidades podem ser aprendidas de forma natural, por meio da realização de brincadeiras 
ou de outras atividades do cotidiano, como caminhar ou levantar algum objeto pesado. No entanto, habilidades mais 
específicas como agarrar, lançar, manipular e chutar, dificilmente serão desenvolvidas dentro do nível esperado sem um 
ensino intencional4 . 

Dessa maneira, a educação física oferece uma contribuição significativa porque, a partir da concretização dos seus 
objetivos, permite que todas as crianças e todos os jovens, em contextos diversos, aprendam habilidades importantes 
em diferentes padrões motores, como as que apresentamos no quadro a seguir.

3LORAS, 2020.
4PALMA, 2009.



Exemplos de habilidades motoras 
promovidas pela educação �sica

Habilidades 
de locomoção: Caminhada, 
corrida, salto de uma determinada 
altura, salto vertical, salto em distância, 
saltito, galope e deslizamento, pulo, 
salto misto.

Habilidades 
de manipulação: Rolamento 
de bola, arremesso por cima, recepção, 
chute, ato de aparar, rebatida, quicar 
bola, voleio. 

Habilidades 
de equilíbrio: 
Movimentos axiais, giro corporal, 
desvio, equilíbrio em um só pé, 
rolamento do corpo, caminhada 
direcionada, apoios invertidos. 



Atividades �sicas e desportivas

Atualmente, as atividades desportivas têm a sua importância reconhecida na sociedade. A prática do esporte contribui para 
um estilo de vida mais saudável, bem como ao desenvolvimento de atividades tanto individuais quanto coletivas que exploram 
situações que demandam tomadas de decisão semelhantes àquelas exigidas em nosso dia a dia.
 
Por isso, entende-se que a escola deva introduzir o esporte desde cedo na vida dos estudantes, de modo a ensinar crianças e 
jovens a compreender e interpretar o fenômeno desportivo e a fazer parte dele por meio da prática voluntária. A prática e a 
compreensão de diferentes modalidades desportivas estimulam, no estudante, a importância de se comportar de forma solidária, 
com base no respeito às regras, ao árbitro, aos colegas e aos adversários.

Certamente, clubes desportivos também estariam aptos a ensinar essas mesmas competências e habilidades, mas possuem 
algumas limitações que podem comprometer os resultados almejados. Em primeiro lugar, os clubes ensinam, em geral, apenas 
uma única modalidade a cada indivíduo. 

Em segundo lugar, os clubes têm como objetivo o rendimento desportivo, o que significa que, geralmente, os seus treinadores 
sobrevalorizam a vitória em detrimento de outros valores educacionais. Por fim, em terceiro lugar, os clubes tendem a ser 
excludentes, pois priorizam os mais habilidosos. 

Não que os clubes não possam ter intenções positivas, mas a sua própria natureza faz com que inevitavelmente rejeitem uma 
enorme diversidade de crianças e jovens incompatíveis com seus objetivos.

Quando comparamos a contribuição dos clubes com a educação física escolar, fica claro que o componente curricular oferece 
mais às crianças em termos de desenvolvimento de habilidades físicas e motoras. Vamos elencar algumas dessas vantagens:

Vantagens do ensino da educação �sica 

• A educação física oferece um ensino eclético, de tal maneira que, em suas aulas, estudantes aprendem várias 
modalidades físicas e desportivas. Com isso, as crianças e os jovens ganham um reportório motor diversificado, tornando-se 
competentes para praticarem o que desejarem de forma autônoma;

• A educação física não visa o rendimento, tratando-se de um ensino inclusivo, no qual tanto os estudantes mais habilidosos 
quanto os menos habilidosos encontram espaço para aprender e praticar atividades físicas e desportivas;

• A educação física permite que todas as crianças tenham um espaço verdadeiramente democrático para a aprendizagem 
e a prática de atividade física e desportiva, por ser gratuita, obrigatória e oferecida em todas as escolas do país.

3LORAS, 2020.
4PALMA, 2009.



Promoção da saúde

Os benefícios da atividade física para a saúde estão documentados em diversas publicações5. No entanto, o índice 
de atividades físicas praticadas por crianças e jovens está bem abaixo do desejado no mundo inteiro. 

Para se ter uma ideia, um estudo6 publicado em 2020, na revista Lancet, analisou dados de 146 países e apontou que 81% 
de meninos e meninas entre 11 e 17 anos não cumprem as recomendações mínimas de atividades físicas diárias7. No Brasil, 
os resultados seguem a mesma tendência mundial, com média em torno de 85%. Outra pesquisa8, com dados de 14 países 
distintos, foi além: não apenas os índices encontram-se baixos, como vêm caindo ao longo do tempo, podendo se tornar piores 
no futuro.

Para muitas crianças e adolescentes, o ambiente escolar é o único espaço onde praticam atividade física com maior intensidade. 
Nesse sentido, diversas experiências têm sido realizadas para analisar o potencial da educação física na promoção da saúde. 
Uma pesquisa de 2017, publicada na revista inglesa Health Promotion International9 , traz uma revisão da literatura sobre o 
efeito de programas de promoção da saúde, implementados principalmente por meio de aulas de educação física. O estudo 
analisou 26 artigos, que se encaixavam nos critérios estipulados, e identificou impactos positivos desde as dimensões pessoais 
dos estudantes até o nível institucional da escola e de relação entre seus atores10 .   

Devido a esse potencial, relatórios e estudos têm dado grande ênfase à educação para a saúde nas escolas, principalmente por 
intermédio de iniciativas relacionadas à prática de atividade física. Geralmente, tem-se como foco a prevenção, com o intuito de 
minimizar os problemas relacionados à inatividade física e às doenças cardiometabólicas. 

Há, portanto, um consenso sobre a importância que a escola representa para o desenvolvimento de iniciativas com vistas 
à promoção da saúde e, mais especificamente, de hábitos relacionados à prática de atividades físicas e desportivas . 
Por sua vez, para que ações desse tipo sejam bem-sucedidas, estudos apontam algumas orientações a serem levadas 
em conta por professores e gestores.

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.

 - 5PARA UMA VISÃO SISTEMATIZADA E ATUALIZADA DOS BENEFÍCIOS DAS ATIVIDADES FÍSICAS, CONSULTAR UNITED STATES DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN 
SERVICES (2018).
 - 6GUTHOLD ET AL., 2020.
 - 7RECOMENDA-SE QUE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PRATIQUEM, NO MÍNIMO, 60 MINUTOS DE ATIVIDADES FÍSICAS MODERADAS A RIGOROSAS POR DIA 
(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2020).
 - 8MARQUES ET AL., 2020.
 -9GRIEBLER, 2017.



De acordo com a UNESCO1 , a educação física integra o currículo da educação básica de todos os países do mundo, 
sendo que, em 94% deles, o seu ensino é obrigatório. Se retrocedermos um pouco até meados do século XIX, quando 
ainda começava a surgir o modelo de escola que conhecemos hoje, veremos que a educação física também já estava 
presente entre os currículos escolares de muitos países. 

A educação física não poderia fazer parte da vida de tantas crianças e jovens do mundo inteiro – e há praticamente 
dois séculos – se não fosse reconhecida como importante e útil para a vida das pessoas. Esse reconhecimento é 
justamente o que caracteriza a sua legitimação na sociedade. 

Por que a educação �sica faz parte do currículo?

A legitimação de um componente curricular é um dos pré-requisitos para a sua presença e permanência em um 
currículo nacional. Isso porque os currículos são resultados de decisões políticas pautadas nas demandas de uma 
sociedade em constante transformação. Sendo assim, qualquer disciplina poderá um dia ter a sua carga horária 
reduzida ou até deixar de ser obrigatória, bastando apenas que a sua relevância mude aos olhos da sociedade. 

Mas o próprio processo de legitimação também não é fixo, estando sujeito a diversas alterações ao longo do tempo. 
Nesse sentido, podemos dizer que a educação física passou por três estágios diferentes no mundo inteiro.

Orientações para a implementação de programas de educação �sica 
e promoção da saúde na escola

1) Oferecer programas de educação física relacionados à saúde, baseados em evidências, que levem em consideração as normas 
nacionais e que englobem todos os estudantes; 

2) Aumentar as oportunidades para os estudantes praticarem atividade física na escola além das aulas de educação física, como 
por meio de clubes escolares e torneios desportivos;

3) Promover, sempre que possível, o transporte ativo, a partir de um trabalho articulado entre gestores educacionais e autoridades 
locais, de modo a assegurar que os estudantes tenham percursos seguros para caminharem e andarem de bicicleta de sua casa até 
a escola; 

4) Providenciar programas de desenvolvimento profissional que qualifiquem professores para atuarem, de forma adequada, 
nos projetos de educação física e educação para a saúde;

5) Assegurar que todas as crianças e todos os jovens participem de, no mínimo, 30 minutos de atividade física com intensidade 
moderada a vigorosa durante o dia escolar. 

Orientações para a implementação de programas 
de educação �sica e promoção da saúde na escola

1) Oferecer programas de educação física relacionados à saúde, baseados em evidências, que levem em consideração as normas 
nacionais e que englobem todos os estudantes; 

2) Aumentar as oportunidades para os estudantes praticarem atividade física na escola além das aulas de educação física, como 
por meio de clubes escolares e torneios desportivos;

3) Promover, sempre que possível, o transporte ativo, a partir de um trabalho articulado entre gestores educacionais e autoridades 
locais, de modo a assegurar que os estudantes tenham percursos seguros para caminharem e andarem de bicicleta de sua casa até 
a escola; 

4) Providenciar programas de desenvolvimento profissional que qualifiquem professores para atuarem, de forma adequada, 
nos projetos de educação física e educação para a saúde;

5) Assegurar que todas as crianças e todos os jovens participem de, no mínimo, 30 minutos de atividade física com intensidade 
moderada a vigorosa durante o dia escolar. 

10PARA REFERÊNCIAS A OUTROS PROGRAMAS E ESTUDOS DE CASO, 
VER WHITMAN & ALDINGER (2009).
 11PARA OUTRAS PUBLICAÇÕES E PESQUISAS QUE REFORÇAM ESSA IDEIA, VER: CDC (2017); PATE ET AL. (2006).
 12DISHMAN ET AL., 2006



Desde a sua implementação no currículo escolar, a educação física tem se reinventado, com o objetivo de atender às 
expectativas da sociedade. Isso revela que se trata de uma disciplina intemporal, tendo em vista que é socialmente 
adaptável a diferentes épocas, de modo a ser capaz de contribuir à formação do tipo de cidadão que cada sociedade 
preconiza.Hoje, questões relacionadas à saúde têm recebido atenção especial, com amplo espaço na mídia, dada a 
prevalência de doenças crônicas na população, das quais muitas são resultantes ou agravadas por conta de 
um estilo de vida sedentário. 

Em tempos como esse, a educação física ganha maior relevância por ser o único 
componente curricular que ensina a literacia física, isto é, o desenvolvimento de habilidades motoras fundamentais, 
com foco na saúde dos estudantes.

O que a educação �sica oferece ao currículo?

Um currículo coeso é aquele que reúne um conjunto de componentes que contribuem para a formação do ser humano 
em suas várias dimensões. E para que um componente tenha estatuto curricular, ele precisa ter objetivos que não 
podem ser concretizados por nenhum outro.O que justifica a presença da educação física no currículo são, portanto, 
as contribuições singulares que ela oferece à formação dos estudantes. 

Isso significa que seus contributos não podem ser oferecidos por nenhum outro componente, tampouco subtraídos na 
sua carga horária, pois deixariam uma lacuna indispensável ao desenvolvimento pleno do indivíduo. 

Sobre essas contribuições, podemos afirmar que estão associadas a três grupos interrelacionados: habilidades básicas e 
fundamentais; atividades físicas e desportivas; e promoção da saúde. Vamos falar de cada um subtraídos na sua carga 
horária, pois deixariam uma lacuna indispensável ao desenvolvimento pleno do indivíduo. Sobre essas contribuições, 
podemos afirmar que estão associadas a três grupos interrelacionados: habilidades básicas e fundamentais; ativi-
dades físicas e desportivas; e promoção da saúde. Vamos falar de cada um.

A educação �sica é eficaz na concretização 
dos seus objetivos?

Já sabemos que os objetivos da educação física são importantes e reconhecidos pela 
sociedade. Cabe, agora, respondermos a uma outra questão. Qual o potencial da educação física na concretização dos seus 
objetivos de desenvolvimento de habilidades físicas e motoras e promoção de uma vida saudável a crianças e jovens nas 
escolas? 

Para isso, precisamos nos debruçar sobre algumas evidências. Uma revisão da literatura13  de 2002 a 2020, sobre efeitos 
da educação física no desenvolvimento de habilidades motoras entre crianças e jovens de 3 a 12 anos de idade, aponta 
para resultados importantes. 

Nessa pesquisa, foram levantados 22 estudos que acompanham estudantes que participaram e que não participaram de 
programas de educação física, com critérios de controle que permitem a comparação entre os dois grupos. Em todos os casos, 
foi possível perceber um maior desenvolvimento de habilidades motoras por parte de quem participou dos programas de 
educação física.

Agora, nos concentremos em alguns estudos específicos. Em um trabalho conduzido por pesquisadores espanhóis14, 
foi identificada uma melhoria da aptidão cardiorrespiratória entre estudantes do início do ensino fundamental ao final do ensino 
médio que participaram das aulas de educação física. Uma das conclusões do estudo diz respeito à importância de conciliar, nas 
aulas, tanto atividades físicas moderadas quanto vigorosas. Outro estudo15, que reuniu pesquisadores de Portugal e Chile, 
apontou resultados semelhantes em relação à aptidão cardiorrespiratória, com base na análise da participação de estudantes 
de 7º e 8º anos em aulas de educação física.

 A própria compreensão de competências e habilidades motoras e a sua importância para o desenvolvimento pessoal, 
estimulada nas aulas de educação física, tende a fazer com que estudantes acreditem que as suas capacidades podem ser 
aprimoradas e, com isso, venham a intensificar a prática de atividades físicas. É o que indica outra pesquisa16 , conduzida por 
pesquisadores de diferentes universidades europeias

Esses são apenas alguns exemplos, entre diversos trabalhos, cujos resultados confirmam o potencial da educação física na 
concretização de seus objetivos. Todavia, é importante ressaltar que também existem estudos que mostram que o seu ensino 
nem sempre é eficaz. Nesse sentido, algumas pesquisas verificaram poucas diferenças entre estudantes que praticaram 
atividades físicas e desportivas por meio de aulas de educação física em relação àqueles que as realizaram fora da escola17 , 
bem como um baixo impacto por parte de programas com foco na redução de massa corporal em crianças com predisposição 
à obesidade18 . 

No entanto, é importante ter em mente que há diversos fatores curriculares e contextuais que podem prejudicar o alcance dos 
objetivos da educação física. Um problema recorrente está relacionado à baixa carga horária do componente curricular, que, 
em mais de 50% dos países, possui duas ou menos horas destinadas à sua prática por semana19 . Outro fator relevante está 
relacionado às condições materiais e de infraestrutura das unidades escolares. A inexistência de instalações polivalentes, além 
da falta de materiais adequados para a realização de atividades físicas e desportivas, comprometem o ensino da educação física 
e, naturalmente, as aprendizagens dos estudantes20 .
 

  13LORÅS, 2020.
  14CALAHORRO-CANADA ET AL., 2016.
  15PERALTA ET AL., 2020.
  16KERNER ET AL., 2018.



  13LORÅS, 2020.
  14CALAHORRO-CANADA ET AL., 2016.
  15PERALTA ET AL., 2020.
  16KERNER ET AL., 2018.

O tempo dedicado à educação �sica prejudica as aprendizagens 
dos demais componentes curriculares?

Afirmamos que, para um componente ter estatuto curricular, ele tem de apresentar objetivos únicos, que não podem ser 
concretizados por nenhum outro. Ao mesmo tempo, é importante ressaltar que os componentes curriculares não devem 
entrar em conflito entre si, de tal maneira que não venham a prejudicar as demais aprendizagens dos estudantes.

Ao longo dos últimos tempos, a carga horária reservada à educação física vem sendo reduzida, ao passo que a de outros 
componentes curriculares tem aumentado21. Para justificar essa situação, o argumento mais recorrente parte da ideia de 
que o tempo destinado à educação física pode comprometer as aprendizagens de componentescurriculares fundamentais. 
Contudo, um olhar atento sobre as evidências nesse campo pode nos levar a conclusões divergentes. 

  17EVERHART ET AL. 2005.
  18LAVELLE ET AL., 2012.
  19BANN ET AL., 2019.
  20UNESCO, 2014.
  21UNESCO, 2014.

Uma pesquisa22, publicada em 2017, realizou um levantamento de estudos das duas últimas décadas sobre o efeito das aulas 
de educação física na aprendizagem de outros componentes curriculares. De 12 estudos analisados, sete apontaram para uma 
influência positiva; quatro, por sua vez, indicaram não haver relação, tanto positiva quanto negativa; por fim, apenas um artigo 
apontou algum tipo de relação negativa. Tais resultados sugerem, portanto, uma baixa probabilidade de as aulas de educação 
física prejudicarem aprendizagens de outros componentes.
 
Participantes dessa pesquisa conduziram outro estudo semelhante de revisão de literatura. Neste, foi feito um levantamento de 
22 trabalhos que analisam a relação entre aptidão cardiorrespiratória e rendimento acadêmico. Todos os estudos demonstraram 
que quanto melhor a aptidão, melhor o rendimento escolar do estudante23.

Esses resultados vão ao encontro de umas das conclusões da pesquisa Escola, Movimento e Esporte: Cenário de Desenvolvi-
mento Humano Integral, realizada pelo Impulsiona em parceria com a Plano CDE. A partir da análise de dados de escolas de 
todas as regiões do Brasil, foi constatada uma correlação positiva entre a diversidade de modalidades praticadas na educação 
física e o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), independentemente do nível socioeconômico das unidades.

Isso não se restringe apenas à dimensão cognitiva, sendo também observados efeitos no desenvolvimento socioemocional. 
Tendo em vista que muitas das atividades da educação física são coletivas e exploram situações que exigem responsabilidade, 
diálogo, planejamento de metas comuns e resiliência, é natural que tenham impacto positivo na interação social de crianças 
e jovens. Porém, mais uma vez, encontramos embasamento científico. 

Um exemplo é o estudo24 de 2019, conduzido na Espanha, com estudantes de 5º e 6º anos do ensino fundamental, sobre um 
programa com foco no desenvolvimento socioemocional nas aulas de educação física. Os resultados apontaram que as crianças 
participantes melhoraram a capacidade de lidar com frustrações e agir com respeito e empatia. 



 22MARQUES ET AL., 2017.
 23MARQUES ET AL., 2018.
 24GIL-MADRONA ET AL., 2019.

Sendo assim, podemos afirmar que as evidências são robustas ao demonstrarem que a prática de atividade física em contexto 
escolar, mais especificamente nas aulas de educação física, não só não comprometem as demais aprendizagens, como podem 
vir a influenciá-las positivamente. 

O que podemos concluir até aqui?

• A educação física tem a sua importância reconhecida pela sociedade, o que faz com que esteja presente no currículo de países 
do mundo inteiro.

• Como componente curricular, a educação física ensina habilidades motoras básicas a crianças e jovens, cujo domínio é 
fundamental para a interação do indivíduo com outras pessoas, objetos e espaços.

• A educação física é eficaz na promoção da saúde, além de representar uma das poucas oportunidades que crianças e jovens 
têm de praticar atividades físicas de forma intencional, inclusiva e com acompanhamento de um professor ou uma professora.

• A educação física pode contribuir para a aprendizagem de outros componentes curriculares, além do desenvolvimento 
socioemocional de crianças e jovens, de modo que o tempo destinado às suas aulas não é prejudicial ao percurso escolar 
do estudante.

• Para alcançar seus objetivos, a educação física deve ser promovida por meio de profissionais qualificados e a partir de programas 
estruturados com base em evidências, em espaços que possuam infraestrutura e recursos materiais adequados.
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