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O que é atividade física, aptidão física e exercício físico? 

 Embora costumem ser utilizados como sinônimos, os termos atividade física, exercício físico e 
aptidão física possuem significados e funções diferentes.1 Conhecer essas distinções é fundamental tanto a 
professores de educação física quanto a estudantes. Em relação ao primeiro grupo, é importante para que 
possam ensinar e promover o seu desenvolvimento de forma bem-sucedida; quanto ao segundo, para que 
possam tomar decisões com autonomia e não dependam apenas da supervisão de um profissional para a 
prática de atividades físicas. 
 Comecemos, então, com a definição de cada um desses conceitos.  A atividade física é definida 
como qualquer movimento corporal produzido pelo músculo esquelético que resulta em gasto significante 
de energia, podendo ser de intensidade leve, moderada e vigorosa.
 Por sua vez, o exercício físico é uma subcategoria da atividade física, realizado, geralmente, de forma 
planejada, estruturada e com movimentos corporais repetitivos. Isso significa que o exercício físico exige, 
por parte de quem o pratica, conhecimentos sobre execução correta e sequência dos movimentos, controle 
da intensidade da atividade, procedimentos de aquecimento e de segurança e foco no objetivo de saúde ou 
rendimento esportivo a ser alcançado. Independentemente de quais sejam os objetivos específicos de um 
exercício físico, eles estarão relacionados à melhora de um ou mais componentes da aptidão física.
 A aptidão física pode ser entendida como um conjunto de atributos físicos que um indivíduo possui 
ou pode alcançar. Ela está relacionada à capacidade dos sistemas corporais trabalharem juntos de forma 
eficiente para permitir que o indivíduo seja saudável e execute as atividades necessárias do seu dia a dia 
com autonomia e independência. Ou seja, enquanto a atividade física e o exercício físico representam 
comportamentos, a aptidão física representa um conjunto de componentes que estão associados a esses 
comportamentos.

 1Caspersen et al., 1985.



Atividade física, exercício físico e aptidão física

Todo exercício físico é uma atividade física?
Sim! Atividade física é qualquer movimento realizado pelo músculo esquelético que 
resulte em ganho de energia. Quando a atividade física é realizada de forma planejada, 
estruturada e com objetivos específicos, ela passa a ser chamada de exercício físico.

Quais atividades físicas são exercícios físicos?
Quando você levanta um halter com peso, movimentos, repetições e intensidades pré-
estabelecidos, com base em suas capacidades e objetivos, você está realizando um 
exercício físico. Isso porque essa é uma atividade física estruturada e planejada, para a 
qual você precisa se preparar para realizá-la de forma adequada e segura, algumas vezes 
até sob a supervisão de um profissional.

Quais atividades físicas NÃO são exercícios físicos?
Carregar as compras do supermercado, andar a pé até o trabalho, correr para alcançar 
uma outra pessoa na rua, varrer o chão de casa... Todas essas ações se configuram apenas 
como atividades físicas, pois são realizadas de forma livre, de acordo com as demandas 
do dia a dia.

E, afinal, o que é aptidão física?
Aptidão física é um estado que você alcança por meio de atividades físicas, incluindo 
o exercício físico. Uma pessoa com aptidão física é capaz de realizar as diferentes 
tarefas do seu cotidiano, bem como enfrentar emergências e eventos imprevisíveis, com 
tranquilidade e sem fadiga excessiva. 

Componentes da aptidão física 

 Os componentes da aptidão física podem estar relacionadas à saúde e às habilidades. O grupo da 
saúde reúne os componentes capazes de reduzir o risco de doenças crônicas e de promover uma boa saúde 
e bem-estar, sendo eles: a aptidão aeróbica, a força muscular, a resistência muscular, a potência muscular, 
a flexibilidade e a composição corporal. Por outro lado, os componentes da aptidão física relacionados 
às habilidades impactam no desempenho em esportes e em outras atividades que exigem habilidades 
motoras, sendo eles: o equilíbrio, a coordenação, a velocidade, o tempo de reação e a agilidade. 
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 Na escola, o objetivo da aptidão física deve estar relacionado primariamente ao componente da 
saúde, que é fator fundamental para a vida de todos os estudantes, diferentemente do componente das 
habilidades, que diz respeito ao grupo de estudantes com predileções específicas de performance física e 
esportiva.
 
Porque é importante promover a aptidão física?

 Conforme já adiantamos, a principal razão para a promoção da aptidão física é a sua associação com 
a saúde. Por sua vez, para desenvolver a aptidão física, há um conjunto de fatores genéticos, biológicos, 
comportamentais, ambientais e sociais que devem ser considerados. Dos fatores comportamentais, a 
atividade e o exercício físicos assumem um papel fundamental, em especial na aptidão física relacionada à 
saúde.
 Entre os jovens, a prática regular de atividades e exercícios físicos está positivamente relacionada 
a benefícios cardiovasculares e metabólicos, incluindo melhoria da pressão arterial, perfil lipídico, controle 
de glicose, sensibilidade a insulina e saúde óssea, enquanto é inversamente associada ao sobrepeso e à 
obesidade2. Além da saúde física, estão também documentados efeitos positivos na saúde mental e na 
qualidade de vida3, bem como na função cognitiva e no rendimento acadêmico4.5 
 Da mesma forma, a aptidão física também é um importante preditor de saúde nos jovens6. Uma 
fraca aptidão física costuma estar associada ao desenvolvimento de fatores de risco cardiovasculares e 
metabólicos7, ao sobrepeso e à obesidade8, à saúde óssea9, a uma pior saúde mental e a um desempenho 
cognitivo mais baixo10.

 2 Bull et al., 2020; Chaput et al., 2020; Janssen & Leblanc, 2010  3Biddle & Asare, 2011; United States Department of Human Health Services, 
2018; Wu et al., 2017 4Alvarez-Bueno et al., 2017; Donnelly et al., 2016; Marques et al., 2018 5Os benefícios das atividades físicas para a saúde, o 
desenvolvimento socioemocional e a aprendizagem de outros componentes curriculares também estão sistematizados no relatório 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 – Esportes & Educação, 2022). 6Ortega et al., 2008; Ortega et al., 2018. 7Andersen et al., 2015; Ruiz et al., 2016 8Ortega et al., 2013. 
9Saint-Maurice et al., 2018. 10Janssen et al., 2020; Marques et al., 2018
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 Apesar de todos esses benefícios, os níveis de atividades e exercícios físicos e, consequentemente, 
de aptidão física entre jovens são baixos e apresentam uma tendência decrescente em todo o mundo11.  
Face a esse contrassenso, devemos buscar formas para que a educação física escolar venha contribuir na 
mudança desse cenário.
 
Como a educação física pode promover a aptidão física na escola?

 As escolas oferecem uma das poucas oportunidades para crianças e adolescentes praticarem 
atividades físicas de forma estruturada e sob a orientação de um profissional qualificado, por meio das 
aulas de educação física. Principalmente quando estamos falando de estudantes oriundos de contextos 
socioeconômicos mais desfavorecidos, que possuem menos acesso a espaços de lazer e adequados a 
práticas desportivas12. 
Intervenções no nível escolar são, portanto, consideradas a forma mais universalmente aplicável e eficaz 
de combater os baixos níveis de atividade e aptidão físicas entre crianças e adolescentes13. Isso não é uma 
surpresa quando verificamos que as pesquisas indicam que jovens praticam mais atividades físicas nos dias 
em que têm aulas de educação física, em comparação aos dias sem aulas14. 
Conforme já adiantamos, outro aspecto importante que reforça o papel da educação física escolar é a 
qualidade e a estruturação das atividades oferecidas15. Isso porque as aulas são, geralmente, lecionadas 
por professores especialistas, com formação adequada e capazes de proporcionar atividades com objetivos 
significativo para os estudantes16. 
Sendo assim, o professor ou a professora de educação física possui um importante papel na promoção 
da atividade física entre os jovens, de modo que esse profissional deve ser considerado como um agente 
promotor de saúde no contexto escolar.

 11Guthold et al., 2020; Masanovic et al., 2020. 12Para uma discussão mais detalhada sobre o que a literatura tem a dizer sobre a importância 
da escola na promoção de atividades físicas em prol de uma vida mais saudável, consultar o relatório 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 - Esportes & 
Educação, 2022). 13Mountjoy et al., 2011. 14Froberg et al., 2017; Hollis et al., 2017. 15Harris & Cale, 2018; Mersh & Fairclough, 2010. 16McKenzie & 
Lounsbery, 2013.
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 Embora a escola e as aulas de educação física se apresentem como espaços e momentos privilegiados 
para a prática de atividades físicas, o desafio na promoção da aptidão física ainda é grande, tendo em vista 
que estudantes tendem a passar a maior parte do tempo em atividades de comportamentos sedentários. 
Isso denota que nosso modelo da educação básica ainda carece de estratégias que tornem a escola um 
espaço de aprendizado e de movimento, de modo a se caracterizar como um ambiente ativo tanto no 
sentido intelectual quanto físico. 
 Diante disso, os profissionais de educação física têm muito a contribuir à promoção e à melhoria da 
aptidão física entre crianças e adolescentes. Esse processo pode se dar de diferentes formas: por meio das 
aulas em si, atentando para que o tempo útil de prática de atividade moderada a vigorosa seja maior; por 
meio de ações e projetos interdisciplinares com os outros componentes curriculares; por meio de eventos, 
como palestras sobre a necessidade de melhorar os níveis de atividades físicas entre crianças, adolescentes 
e os próprios professores; e por meio do compartilhamento de metodologias ativas de ensino, com foco na 
aptidão física e promoção da saúde entre seus pares.
 No contexto extraescolar, sabemos que família e amigos influenciam significativamente na adesão 
de crianças e jovens à prática de atividades físicas, o que aponta à necessidade de programas extraescolares 
que envolvam esses grupos. Os professores e as professores de educação física devem, portanto, estruturar 
ações e projetos que levem também à prática de atividades fora do horário das aulas, de modo a fazerem 
parte da rotina dos estudantes e venham a influenciar família, amigos e comunidade a adotar um estilo de 
vida mais ativo e saudável.

Aptidão Física

Ação do Professor

Intensidade
das aulas



Boas práticas para promoção de uma vida saudável na escola para além das 
aulas de educação física 

Realização de desafios de atividades físicas entre os estudantes da turma:
estudantes podem formar grupos com seus familiares e amigos da região onde moram 
para cumprir metas de quilometragem em caminhada durante um período de tempo. O 
cumprimento dessas metas pode ser acompanhado por meio de aplicativos de celular 
que possibilitam a realização de desafios de atividades físicas em grupos e relógios 
(wearables) que permitem monitoramento e registro de atividades físicas. Também pode 
ser solicitada gravação de atividades e de depoimentos dos participantes.

Realização de encontros esportivos:
eventos para a realização da prática de esporte, com competições e premiações, podem 
ser promovidos na escola ou em espaços esportivos da comunidade, envolvendo 
estudantes e seus familiares e amigos. O uso do final de semana para essas atividades 
pode render bons resultados, tendo em vista a elevada incidência de comportamentos 
sedentários nesses dias.

Realização de uma campanha de promoção de atividades físicas e estilo 
de vida saudável nas redes sociais:
as redes sociais podem ser um espaço interessante no qual os estudantes postariam 
vídeos seus e de seus familiares e amigos praticando atividades físicas e adotando 
comportamentos saudáveis no cotidiano. Nesse caso, deve-se atentar para que atividade 
seja divertida e busque a interação, tomando cuidado em relação a cobranças exageradas 
e exposições excessivas dos alunos e de suas famílias.

Instituir o recreio em movimento:
o período do recreio costuma ser um momento favorável à prática de atividades físicas 
e esportes de forma autônoma, de modo que estudantes de diversas turmas podem 
realizar, por conta própria, atividades de caráter lúdico, com responsabilidade e suporte 
do professor ou da professora de educação física.

Fomentar a implementação de aulas ativas junto a professores de outros 
componentes curriculares:
por fim, professores de diferentes áreas do conhecimento podem reformular suas 
estratégias e metodologias de aulas buscando novas formas de trabalhar os conteúdos, 
por meio de situações que exijam práticas de atividades físicas. A estruturação dessas 
aulas pode se dar em diálogo com o professor ou a professora de educação física e com 
os próprios estudantes, que podem sugerir e opinar sobre quais atividades físicas mais os 
interessam, de modo a haver maior engajamento.



 A depender da atividade física a ser realizada, é comum que a criança ou o jovem encontre algumas 
dificuldades, principalmente quando se trata de atividades desportivas, que podem exigir movimentos 
e habilidades mais específicas. Para que tais dificuldades não impeçam o indivíduo de progredir naquilo 
que almeja, e situações desse tipo não venham a causar frustrações, é importante, desde cedo, buscar o 
desenvolvimento daquilo que chamamos de habilidades motoras fundamentais, que são o alicerce para a 
aquisição de habilidades mais sofisticadas.

O que são as habilidades motoras fundamentais?

 As habilidades motoras fundamentais estão divididas em habilidades de locomoção, de manipulação 
e de equilíbrio. Elas são consideradas as bases para o desenvolvimento de habilidades mais complexas e 
específicas, como os esportes, as danças, as lutas e as ginásticas17.  Por isso, é importante que as crianças 
adquiram proficiência nos padrões de execução de habilidades motoras fundamentais, tendo em vista o 
seu impacto na qualidade e no sucesso da realização de atividades físicas e esportivas, principalmente em 
etapas posteriores da vida18.  

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. 

 17Gallahue & Ozmun, 2005. 18 Malina et al., 2009.
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 Já adiantamos que o que determina o nível de desenvolvimento motor é uma conjunção de 
fatores genéticos, de tarefa e do ambiente do indivíduo. Destes, dois fatores – o ambiente e a tarefa 
– são modificáveis e, portanto, podem ser manipulados pelo professor ou pela professora em prol de 
melhores resultados para os seus estudantes. Sendo assim, o profissional da educação física possui uma 
grau considerável de responsabilidade em relação às tomadas de decisões e interferências executadas 
em suas aulas, que impactam diretamente o desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais dos 
estudantes. 
 A imagem a seguir ilustra essa confluência de fatores genéticos, da tarefa e do ambiente que 
determinam o desenvolvimento motor de qualquer indivíduo durante o ciclo da vida, os quais devem ser 
levados em conta por professores na hora de estruturar e planejar aulas e projetos de educação física. 

 Deve-se ter em mente que o desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais não ocorre 
de forma homogênea entre as crianças, de tal maneira que cada uma pode apresentar níveis diferentes – 
elementar, intermediário e maduro. Salvo em casos de restrições físicas mais graves, todas as crianças têm 
potencial para desenvolver níveis maduros das maioria das habilidades motoras fundamentais por volta dos 
6, 7 anos de idade.
 Entretanto, um percentual significativo de crianças nessa faixa-etária não chegam a apresentar os 
níveis de proficiência esperados19 , o que reforça a necessidade de serem implementadas intervenções 
de boa qualidade metodológica em suas aulas de educação física. Quando essas intervenções ocorrem de 
forma sistemática e estruturada, as crianças conseguem alcançar a proficiência nessas habilidades até por 
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Fonte: Gallahue, 2005, p. 4.

 19 Malina et al., 2009.
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volta dos 10 anos de idade, conforme um levantamento conduzido por pesquisadores brasileiros20, que 
analisou seis artigos sobre o tema.
 A imagem a seguir ilustra os três níveis de desenvolvimento mencionados, no que diz respeito às 
habilidades de corrida.

Locomoção
Níveis de desenvolvimento da habilidade de corrida

 Espera-se que as crianças em idade escolar sejam capazes de executar habilidades motoras 
fundamentais em nível de proficiência próximo ao maduro. Todavia, pesquisas têm revelado que a média 
geral de desenvolvimento ainda se encontra abaixo do desejado. Um trabalho de revisão de literatura 
de 2004 a 201921, publicado no Journal of Sports Sciences, reuniu 64 artigos de diferentes países que 
analisaram o desenvolvimento das habilidades motoras entre crianças de 3 a 10 anos de idade. O estudo 
concluiu que a maioria das crianças possui níveis classificados entre “abaixo da média” e “na média”, em uma 
escala que poderia chegar a “muito superior”. Além disso, foi identificado um padrão de desigualdade, com 
meninos exibindo maior desenvolvimento físico motor do que meninas.
 Esses resultados demonstram que crianças, de uma forma geral, ainda não estão recebendo os 
estímulos devidos para o desenvolvimento de habilidades motoras fundamentais, o que pode vir a prejudicar 
a sua saúde no futuro. Sendo assim, é possível que a próxima geração de jovens e adultos venha a sofrer 
com o que podemos chamar de analfabetismo motor, ou subletramento motor, tendo em vista a sua baixa 
proficiência motora. 
 Quando lançamos um olhar para o contexto brasileiro, também percebemos obstáculos consideráveis. 
Publicado em 2016 no Journal of Motor Learning and Development, um estudo22 conduzido com 2.377 
crianças de 3 a 10 anos de idade, de oito estados e 75 escolas do Brasil, revelou que o desenvolvimento 
das habilidades motoras fundamentais começa a se estabilizar por volta dos 7 anos de idade, de modo 
que, quando chegam aos 10 anos, essas crianças já apresentam baixa proficiência motora. Dessa forma, 
verificou-se que o domínio adequado dessas habilidades é alcançado apenas por um pequeno percentual 
de crianças, com destaque maior aos meninos em relação às meninas.
 Outro estudo23 brasileiro reuniu artigos, de 2007 a 2018, que utilizaram o teste de desenvolvimento 
motor grosso (TGMD-2) para avaliar as habilidades motoras de crianças de 3 a 10 anos de diferentes regiões 
brasileiras. Neste, também foi constatado que meninos estão desenvolvendo mais habilidades do que as 
meninas, bem como uma superioridade nos resultados das escolas privadas em relação às públicas. Esses 

Estágio Inicial Estágio Elementar Estágio Maduro

Fonte: Gallahue, 2005, p. 245.

 20 Bandeira et al., 2016. 21Bolger et al., 2021. 22Valentini et al., 2016. 23Dos Santos et al., 2020



 24 Para um levantamento das revisões de literatura, ver Warburton & Bredin, 2017. 25Guthold et al., 2020. 
26Jones et al., 2020. 27Barnett et al., 2019. 28Duncan et al., 2021. 29Ekelund et al., 2016. 30Duncan et al., 2017.
31Llewellyn et al., 2016. 32Barnett et al., 2008.

dados são importantes para subsidiar políticas e ações de gestores que busquem reverter o cenário, tendo 
como foco justamente estudantes mais vulneráveis e do sexo feminino.

Por que devemos estimular o desenvolvimento das habilidades motoras 
fundamentais nas aulas de educação física?

 Conforme já destacamos, os benefícios proporcionados à saúde pela prática da atividade física 
estão comprovados na literatura científica24. Entretanto, mesmo diante de diversas evidências científicas, 
sabemos que o percentual de crianças e adolescentes considerados fisicamente ativos e com boa aptidão 
física é baixo em todo o mundo25.  
 A prática de atividades físicas nos primeiros anos da infância está associada a uma série de resultados 
positivos para a saúde. Ao analisar os estudos realizados com crianças entre 3 e 6 anos de idade, uma 
revisã26 conduzida por pesquisadores ingleses, publicada em 2020, apontou para uma relação positiva entre 
atividades físicas e desenvolvimento de habilidades motoras fundamentais, principalmente quando esse 
trabalho se dá ainda em idade precoce. Quanto mais cedo forem iniciadas as intervenções orientadas para 
a proficiência de habilidades motoras, melhores indicadores de saúde poderão ser obtidos ao longo da vida. 
 De acordo com outra pesquisa27, realizada na Austrália e publicada em 2019, crianças com menor 
proficiência em habilidades de controle de objetos se mostraram menos ativas do que crianças proficientes 
nas mesmas habilidades. Ao mesmo tempo, uma análise28 do desenvolvimento de crianças comportamentos 
sedentários e com maior Índice de Massa Corporal (IMC), ao longo de um ano, na Inglaterra, sugeriu que 
uma maior proficiência em habilidades de corrida, arremesso, drible e chute é preditor de uma mudança 
positiva no que diz respeito a atitudes mais ativas e saudáveis. Ambas as pesquisas reforçam a tese de 
que a proficiência nas habilidades motoras fundamentais pode ser um fator preventivo da adoção de 
comportamentos sedentários por parte de crianças. 
 Comportamentos sedentários estão na pauta dos pesquisadores pelo fato de se apresentarem como 
fatores de risco à saúde ao longo da vida. Isso porque a prática de atividade física de forma isolada não é 
suficiente para garantir melhores níveis de saúde, pois, altos níveis sedentarismos continuam associados ao 
aumento da mortalidade independentemente se são realizadas atividades físicas ocasionais29. Há, portanto, 
um desafio importante para os profissionais de educação física, que devem trabalhar tendo dois grandes 
focos: o aumento da prática de atividade física entre crianças e adolescentes articulada à diminuição de 
seus comportamentos sedentários. 
 Sabemos que a obesidade está associada a diversas doenças crônico-degenerativas e à mortalidade 
geral, sendo considerada um problema de saúde pública. A proficiência nas habilidades motoras fundamentais, 
por sua vez, é um dos fatores que contribui à prevenção da obesidade, pois está associada a um menor IMC 
e a um menor percentual de gordura, conforme indica uma pesquisa inglesa realizada com crianças entre 
6 e 11 anos de idade30. O mesmo estudo aponta que o impacto positivo tende a ser ainda maior entre as 
meninas. Esse é um resultado importante, principalmente pelo fato de que crianças obesas apresentam 
risco aumentado de se tornarem adultos obesos31. 
 Além disso, muitas pesquisas têm evidenciado que proficiência nas habilidades motoras fundamentais 
e boa aptidão física trazem impactos positivos à saúde ao longo da vida. Isso desmistifica a ideia de que 
o trabalho focado nas habilidades motoras proporcionaria benefícios somente a crianças, ou contribuiria 
apenas à prática esportiva. Uma pesquisa32 que acompanhou o desenvolvimento de estudantes que 
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possuíam inicialmente, em média, dez anos de idade, durante 6-7 anos, mostrou que crianças com boas 
habilidades físico motoras – como controle de objetos e locomoção – têm maior probabilidade de se 
tornarem adolescentes saudáveis e em boa forma. Outro estudo33, com crianças de 3 a 5 anos de idade, 
apontou que a competência motora inicial, o peso e a prática de esportes na primeira infância influenciam, 
anos depois, o grau de participação em atividades esportivas.
 Se formos nos direcionar para além da infância e da adolescência, também identificaremos relações 
positivas entre proficiência em habilidades motoras fundamentais, competência motora percebida, aptidão 
física e atividades físicas. Trata-se de um dos resultados de um trabalho34 realizado por pesquisadoras 
americanas que avaliou o desenvolvimento de 448 indivíduos no início da idade adulta, o que reforça o 
entendimento de que as habilidades motoras fundamentais proporcionam benefícios à saúde que podem 
se estender ao longo da vida

Como a educação física pode contribuir para a proficiência nas habilidades 
motoras fundamentais?

 Durante muito tempo, considerou-se que as crianças desenvolveriam proficiência nas habilidades 
motoras fundamentais por meio de atividades típicas da infância, como jogos e brincadeiras, ou da participação 
livre em atividades físicas e desportivas. Isso não é totalmente falso, dado que algumas crianças podem, de 
fato, desenvolver suas habilidades motoras mesmo diante de estímulos que não estão, necessariamente, 
direcionados ao desenvolvimento delas. 
Todavia, se acreditássemos que a mera participação em brincadeiras e no esporte, sem intencionalidade 
e planejamento, seria suficiente para desenvolver tais proficiências, estaríamos entregando a saúde e o 
desenvolvimento de nossas crianças e jovens a fatores aleatórios.
 A intencionalidade pedagógica deve ser uma premissa para qualquer intervenção que tenha como 
objetivo o alcance de níveis proficientes de habilidades motoras fundamentais. Um exemplo de atividade 
intencional é o jogo, um recurso metodológico muito utilizado nas aulas de educação física nos anos iniciais 
por seu caráter lúdico e educativo. Uma pesquisa35 portuguesa com 71 crianças de uma creche, de idades 
entre 5 e 6 anos, indicou que o jogo é uma boa estratégia para o desenvolvimento holístico. Mas, para 
isso, a prática deve contar com a orientação de um professor ou uma professora. Isso porque, quando as 
aulas baseadas em jogos possuem um caráter livre, as evidências sugerem não haver, nessa etapa escolar, 
melhorias na proficiência motora. 
 Um levantamento36 de evidências científicas entre 2000 e 2020, com foco em crianças de 6 a 12 
anos, também reforça a importância do professor e da professora na melhoria da proficiência motora das 
crianças. Dos 25 estudos analisados, 20 apontaram contribuições significativas no desenvolvimento de 
habilidades motoras fundamentais de forma planejada e supervisionada, o que incluiu tanto intervenções 
consideradas tradicionais quanto outras mais modernas, como baseadas em jogos de videogame com 
sensores de movimento (exergaming).
 No caso dos videogames com sensores de movimento, abre-se mais uma possibilidade metodológica 
a ser utilizada no incentivo à prática de atividade física dos estudantes, tendo em vista o poder atrativo dos 
games perante crianças e adolescentes. Entretanto, é importante ressaltar de que a sua apropriação deve 
passar por uma seleção criteriosa por parte do professor ou da professora de educação física, de modo que 
as crianças recebam os estímulos corretos.
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 Por isso, intervenções de qualidade nas aulas de educação física e em programas de educação física 
e esporte escolar pressupõe a condução por um profissional devidamente qualificado, como forma de 
garantir que os objetivos sejam alcançados. Deve-se atentar que essa qualificação diz respeito a um conjunto 
de saberes científicos que subsidiem a elaboração e a dinamização de aulas com foco nas necessidades do 
grupo etário para o qual se está trabalhando. Afinal, crianças que participam de intervenções conduzidas por 
especialistas em educação física, que recorrem a estímulos adequados ao desenvolvimento das habilidades 
motoras fundamentais, melhoraram significativamente sua proficiência nessas habilidades37.  
 Quando essas aulas possuem objetivos claros e voltados ao desenvolvimento das habilidades 
motoras fundamentais, os resultados também tendem a ser melhores do que em relação a aulas sem esse 
foco, principalmente no que diz respeito aos índices de atividades físicas moderadas e vigorosas38.  Ações 
desse tipo também costumam apresentar resultados positivos no longo prazo: de acordo com um estudo 
belga, crianças de 3 a 8 anos de idade, que participaram de práticas desportivas organizadas e voltadas às 
habilidades motoras, apresentaram uma evolução significativa da proficiência ao longo do tempo.
 No que diz respeito a crianças de nível socioeconômico mais baixo, a intencionalidade se mostra 
ainda mais importante. Uma pesquisa39 brasileira, publicada em 2016 na revista Motricidade, avaliou o 
desempenho motor de crianças de 7 a 10 anos, participantes e não participantes de um programa social 
esportivo, voltado às habilidades motoras fundamentais. Aquelas que receberam aulas de esportes com esse 
objetivo apresentaram melhorias significativas na proficiência das habilidades motoras, quando comparadas 
às crianças que receberam apenas aulas de esportes sem esse foco. Mais uma vez, evidencia-se que a 
prática de uma atividade física não traz, por si só, uma melhora das habilidades motoras fundamentais, de 
modo que é a ação pedagógica intencional e qualificada do profissional de educação física que vai definir 
se o resultado desejado será alcançado.
 Ainda no contexto brasileiro, é importante citar o “Clima motivacional para a maestria”. Fundamentado 
na teoria para a motivação40 , trata-se de uma proposta de práticas pedagógicas baseada no modelo TARGET. 
Nele, as aulas estão estruturadas com atividades de execução de habilidades motoras fundamentais e 
atividades baseadas em jogos orientados, buscando um equilíbrio entre atividades analíticas e a prática de 
jogos41. As premissas pedagógicas desse modelo podem ser conferidas a seguir.
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TAREFA:
oferta variada de tarefas dirigidas e jogos orientados.

AUTONOMIA:
o professor ou a professora estimula que as crianças executem as tarefas e resolvam as 
situações-problema de forma independente, a partir das suas capacidades.

RECONHECIMENTO:
As crianças recebem estímulos positivos para todos os avanços na proficiência motora, 
de modo a encarar o erro de como parte importante para a aquisição de níveis maduros 
das habilidades motoras fundamentais.

GRUPO:
as atividades são desenvolvidas sempre em grupos, sejam analíticas ou de jogos, como 
forma de promover socialização entre as crianças, de modo a haver suporte mútuo e 
percepção dos avanços e das dificuldades próprias e de seus colegas.

EVALUATION42:
as crianças são estimuladas a autoavaliar o seu desempenho em todas as tarefas e jogos 
de forma a buscar um progresso contínuo, tendo como referência primária a sua evolução 
no desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais – isto é, o processo – e, 
como referência secundária, o nível de proficiência alcançado nas mesmas habilidades – 
o produto.

TEMPO:
o professor estimula a prática contínua de tarefas e jogos por parte das crianças, buscando 
mostrar que a persistência temporal na execução das atividades levará à proficiência 
motora. 
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 A efetividade da proposta do “Clima motivacional para a maestria” no desenvolvimento das 
habilidades motoras de estudantes foi avaliada em um estudo43 brasileiro, publicado em 2018, que revisou 
22 artigos sobre o tema. A pesquisa apontou que crianças submetidas às aulas pautadas nessa proposta 
desenvolveram de forma significativa suas habilidades motoras fundamentais, bem como a autoestima e a 
percepção de competência. Essa conclusão foi obtida em comparação a intervenções baseadas em outras 
propostas, geralmente orientadas à prática de exercícios isolados e à baixa autonomia.
 Mesmo quando analisamos somente a dimensão motora dos estudantes, o “Clima motivacional para 
a maestria” ainda se mostra eficiente para melhorar a proficiência nas habilidades motoras fundamentais. 
Outro estudo44 de revisão da literatura, também liderado por pesquisadores brasileiros, concluiu, a partir da 
análise de seis artigos, que as atividades propostas por esse modelo traz impactos positivos à locomoção e 
ao controle de objetos de crianças com atraso motor entre 3 e 10 anos de idade. 
 A existência de uma proposta interventiva que já teve sua eficácia testada e corroborada por diversos 
estudos científicos pode contribuir à melhoria das aulas de educação física nos anos iniciais e das atividades 
extracurriculares de esportes para crianças.  



O que aprendemos
até aqui?

A atividade física é qualquer 
movimento corporal que 

resulte em gasto de energia, 
enquanto o exercício físico é 
esse movimento realizado de 

forma planejada e estruturada.

A atividade e o exercício 
físicos são comportamentos 

que impactam na aptidão 
física, que, por sua vez, 
é considerada como um 
importante indicador de 
saúde entre crianças e 

adolescentes.
As aulas de educação física 
são momentos privilegiados 
de promoção de atividades e 
exercícios físicos intencionais 

sob a supervisão de um 
profissional qualificado, abrindo 

caminho ao desenvolvimento 
das habilidades motoras 

fundamentais. A proficiência nas habilidades 
motoras fundamentais está 

relacionada à saúde ao longo 
da vida, já que crianças com 

proficiência motora têm maior 
probabilidade de se tornarem 

adolescentes e adultos 
fisicamente ativos e mais 

saudáveis. No Brasil, a maioria dos 
estudantes chega aos 10 
anos de idade com baixa 

proficiência motora, sendo 
as meninas e as crianças de 
contextos socioeconômicos 

desfavorecidos as mais 
prejudicadas. 

A proposta do “Clima 
motivacional para a maestria”, 

que combina atividades 
analíticas com prática de 

jogos, é eficaz para crianças 
desenvolverem habilidades 
motoras fundamentais, da 
autoestima e da percepção

de competência.

As habilidades motoras 
fundamentais são 

consideradas as bases para o 
desenvolvimento de habilidades 

motoras mais complexas, 
podendo ser alcançadas por 
crianças até por volta dos 10 

anos de idade.

Intervenções conduzidas
por profissionais de educação 
física, de forma planejada e 
estruturada, com objetivos 

claros, têm impacto positivo 
no desenvolvimento 

das habilidades motoras 
fundamentais nos estudantes 

ao longo de toda a vida. 
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