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RESUMO
A pandemia causada pela COVID-19 originou uma série de problemas para o ser humano que estão para além dos
problemas de saúde, econômicos e sociais. O isolamento compulsório e o impedimento das aulas presenciais nas
escolas públicas e privadas do mundo todo provocaram a privação dos estímulos para as práticas corporais nas aulas
de Educação Física escolar, prejudicando aspectos cognitivos, psicomotores e sociais. Assim, o objetivo deste estudo
foi refletir sobre os impactos positivos que as aulas de Educação Física escolar têm no desenvolvimento integral do
aluno. Foi realizado um estudo de revisão narrativa e discursiva, com levantamento nas principais bases de periódicos,
avaliação de elegibilidade e análise crítica do conteúdo. A Educação Física escolar é categorizada como um exercício
físico, porque é planejada, organizada e sistematizada de acordo com as necessidades de cada ano escolar. Por isso, o
professor pode utilizar dos seus conteúdos como conhecimento sobre o corpo, esportes, lutas, jogos, brincadeiras,
expressão corporal, atividades rítmicas e expressivas, para auxiliar o aluno em sua educação e busca de emancipação.
É notório que as intervenções pedagógicas auxiliam no desenvolvimento educativo, intelectual e social da criança,
melhorando gradativamente todo o processo de maturação motora, psicológica, cognitiva e social. Dessa forma,
pode-se concluir que a Educação Física no âmbito escolar é um meio que pode contribuir para o desenvolvimento
do estudante e, consequentemente da sociedade, para que seja mais justa, crítica, social, humana e coletiva, por sua
formação integral.
Palavras-chave: Atividade Física. Desenvolvimento Motor. Escola. Exercício Físico.

ABSTRACT
The pandemic caused by COVID-19 gave rise to a series of problems for human beings that go beyond health,
economic and social problems. The compulsory isolation and the impediment of in-person classes in public and
private schools around the world caused the deprivation of stimuli for bodily practices in physical education classes,
harming cognitive, psychomotor and social aspects. Thus, the aim of this study was to reflect on the positive impacts
that physical education classes have on the student’s integral development. A narrative and discursive review study was
carried out, with a survey in the main journals databases, eligibility assessment and critical analysis of the content. School
Physical Education is categorized as physical exercise, because it is planned, organized and systematized according
to the needs of each school year. Therefore, the teacher can use their contents such as knowledge about the body,
sports, fights, games, games, body expression, rhythmic and expressive activities, to help students in their education
and search for emancipation. It is clear that pedagogical interventions help in the child’s educational, intellectual and
social development, gradually improving the entire process of motor, psychological, cognitive and social maturation.
Thus, it can be concluded that Physical Education in the school environment is a means that can contribute to the
development of the student and, consequently, of society, so that it is more fair, critical, social, human and collective,
for its integral training.
Keywords: Physical Activity. Motor Development. School. Physical Exercise.
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Impactos positivos da educação física escolar na infância

INTRODUÇÃO
A

Doença

do

Novo

Sem o conhecimento do vírus e da evolução
Coronavírus

(COVID-19) teve grandes impactos negativos
na população mundial a partir de março de
2020, quando a Organização Mundial de Saúde
a classificou como pandemia. Este vírus pertence
à família Coronaviridae e é capaz de causar
doenças respiratórias com sérias complicações
pulmonares. As amostras respiratórias das
pessoas contaminadas apontaram presença do
coronavírus (SARS-CoV-2), identificado como o
agente causador da doença COVID-19 .
(1)

Desde então o novo coronavírus passou
a ser intensamente estudado na tentativa de se
compreender os fatores que poderiam facilitar
ou dificultar sua multiplicação e o agravamento
de seus efeitos. Na impossibilidade de barrar o
avanço do coronavírus com medicamentos ou
vacinas nos primeiros nove meses da pandemia,
foram estabelecidas medidas sanitárias rígidas
e o isolamento social como formas de prevenir
aumento exponencial dos infectados e o colapso
do sistema de saúde - como aconteceu em
alguns países da Europa nos primeiros meses da
pandemia.
Uma das consequências da medida
de isolamento ao longo dos meses, que já
foi evidenciada e pode ter repercussões
negativas durante anos, foi na vida das crianças,
principalmente nos aspectos de socialização, de
aprendizagem cognitiva e motora, emocional e
outros.

e prognóstico da COVID-19 na população, a
primeira sugestão apresentada pelos cientistas foi
o isolamento social, passando-se meses depois à
recomendação do distanciamento social(2). Essas
medidas foram adotadas em caráter de emergência
sanitária porque médicos e cientistas não sabiam
como lidar com a doença e os epidemiologistas
faziam projeções (posteriormente confirmadas
como acertadas) sobre incidência e prevalência
nas diferentes populações, considerando-se os
diferentes fatores.
Diante da condição que se apresentou
e antes do conhecimento de que as crianças e
adolescentes são menos vulneráveis aos efeitos
do coronavírus do que os adultos, as escolas no
Brasil e em outros países fecharam as portas para
as aulas presenciais, oferecendo-as na modalidade
de ensino remoto (quando possível) e aguardando
para lidar com os vários impactos negativos que
serão inevitáveis na vida futura dos escolares.
Um dos impactos imediatos foi a ausência
de aula de Educação Física escolar, ou seja, a prática
de exercício físico orientado, já que se trata de um
componente curricular essencialmente prático e,
por isso, um tanto inviável de acontecer diante de
um computador ou smartphone, em comparação
com os demais, que são mais teóricos. Ficou
evidente também nessa pandemia que as aulas
de Educação Física foram aplicadas de forma
online, mas também ficou claro a evasão dos
alunos nessa disciplina comparado com as outras
matérias de teor mais teórico. Está evidente na
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literatura que a aula de Educação Física escolar é

epidemiológicos como fatores essenciais para a

o único momento para maior parte dos escolares

saúde dos escolares e da população em geral(5, 7).

realizarem suas práticas corporais (movimentos

A

condição

de

baixos

níveis

de

sistematizados) diárias, com diferentes estímulos

atividade física durante a pandemia pode ter

motores que são capazes de modificar a aptidão

comprometido, ao menos temporariamente, o

física relacionada a sua saúde. Além disso, é uma

desenvolvimento psicomotor, cognitivo e social

forma impactante para a adoção de um estilo de

de todas as crianças em idade escolar(4). Outro

vida ativo por parte dos alunos(3). Assim, por causa

comprometimento identificado nos alunos pós-

da pandemia, muitos estudantes impossibilitados

retorno às aulas de Educação Física escolar tem

de frequentar a escola, escolinhas de esportes,

sido a falta de autonomia nas aulas de Educação

academias, clubes e outros locais, foram levados

Física, dificuldade de entendimento e resposta

ao comportamento sedentário, que ficou ainda

aos comandos dos professores e de relação social

mais reforçado naqueles anteriormente já avessos

com seus pares(2). Diante dessa problemática o

à prática de movimentos (2).

objetivo desse artigo foi refletir sobre os impactos

Outra

preocupação

que

permanece

sobre os níveis de atividade física das crianças

positivos que as aulas de Educação Física escolar
têm no desenvolvimento integral do aluno.

nas aulas de Educação Física escolar(4) se refere
à diminuição da prática e às consequências em
médio e longo prazo no surgimento das doenças
cardiovasculares e metabólicas, considerando que
o movimento e estímulo regular dos músculos
são fatores de prevenção primária(5).
Apesar

das

evidências

abundantes

sobre os benefícios da atividade física regular
para a saúde, tem sido constatados nos estudos
populacionais níveis ainda insuficientes de prática
para os padrões estabelecidos pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) para crianças e
adolescentes, de no mínimo de 60 minutos diários
de atividade física de intensidade moderada/
vigorosa(6). A prática regular de atividade física e
o comportamento que caracteriza estilo de vida
ativo estão estabelecidos em estudos clínicos e

MÉTODO
Trata-se de um estudo de revisão
narrativa e discursiva da literatura. As bases de
dados utilizadas foram SciELO, LILACS, Google
Acadêmico, dissertações e teses. O período
de publicação dos artigos que compuseram
o estudo foi prioritariamente de 2016 a 2021.
Os descritores utilizados foram Educação
Física escolar, crianças, aprendizagem, domínio
cognitivo, domínio psicomotor. Foram incluídos:
a) estudos clínicos com traçado transversal,
longitudinal, de caso controle e aleatorizados,
além de estudos de revisão relacionados à
Educação Física escolar e b) estudos publicados
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nos idiomas português e inglês. As bases de

pois a maioria dos educadores e gestores não

dados e o idioma foram definidos com base no

conhecem a sua real contribuição na formação

objeto de estudo. Foram excluídos artigos com

integral do aluno. Para salientar essa afirmação,

informações incompletas que não atenderam

a LDB n. 9.394/96 afirma no artigo 22º que “a

aos critérios de elegibilidade.

Educação Básica tem por finalidade desenvolver

Preliminarmente,

os

artigos

foram

o educando, assegurar-lhe a formação comum

escolhidos de acordo com os critérios descritos

indispensável para o exercício da cidadania e

acima e esta revisão compreendeu três fases: 1ª)

fornecer-lhe meios para progredir no trabalho

realização da pesquisa nas bases de dados; 2ª)

e em estudos posteriores”(8). Assim, entende-

análises dos títulos e resumos até o ano de 2021

se que no final do percurso escolar o aluno seja

para determinar a elegibilidade dos estudos;

apto para viver em sociedade e consciente de

3ª) avaliações dos textos completos e análises

suas obrigações, ou seja, espera-se um sujeito

críticas de conteúdo, considerando o mérito

autônomo desenvolvido de forma integral.

científico de cada estudo e possíveis relações de

Em consonância com a ideia acima,

similaridade ou conflito entre eles. Este processo

Menezes(10) retrata que as aulas de Educação

foi realizado por dois pesquisadores de forma

Física escolar têm como ferramenta principal

independente.

ofertar uma aprendizagem que abrange os
aspectos éticos, sociais, conhecimento sobre

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR

o corpo, adoção de medidas sobre hábitos
saudáveis, alimentação e higiene, como também

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) n.

conhecer as diferentes manifestações de cultura

9.394/96 assegura que a Educação Física é

corporal. No âmbito escolar, esta disciplina

componente curricular da Educação Básica,

tem como características básicas: a organização

a qual compreende a Educação Infantil, o

curricular, a sistematização de conteúdos e a

Ensino Fundamental e o Ensino Médio(8,

intencionalidade. Assim, pode-se dizer que

. Magalhães, Kobal e Godoy(9) salientam

a aula de Educação Física escolar propicia a

que os secretários de educação, diretores,

emancipação dos alunos, ou seja, a autonomia

coordenadores, pedagogos, pais e professores

em observar suas próprias atividades práticas

polivalentes reconheçam a importância dessa

por meio de seu esforço e diferentes metas, além

disciplina no âmbito escolar, embora nem

de conhecer suas limitações e potencialidades.

9)

sempre o discurso se reflita na prática. Assim,
é possível refletir sobre a desvalorização da
Educação Física escolar no cenário educacional,
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IMPACTOS
POSITIVOS
DA
PRÁTICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA
ESCOLAR NA AUTONOMIA DOS
ALUNOS
Nas aulas de Educação Física escolar
é possível identificar numerosas possibilidades
que proporcionem impactos positivos no
desenvolvimento integral da criança. Para isso,
o trabalho com os eixos temáticos e conteúdos
programáticos é um princípio ideal para
desenvolver os alunos em seus diversos aspectos.

De acordo com Ribeiro et al.(12) e Mattos
e Neira(13), os conteúdos e forma de trabalhar
nas aulas de Educação Física podem estabelecer o
raciocínio relacionado ao movimento voluntário,
como foco das atividades que privilegiem,
basicamente, elementos significativos para o
grupo de alunos da aula prática. Além disso, a
Educação Física na escola tem várias nuances que
podem contribuir para a educação do movimento
e pelo movimento. O professor pode utilizar
dos seus conteúdos, como esportes coletivos e
individuais, lutas, jogos, brincadeiras, expressão

Cabe ao professor organiza-los e sistematizálos, de forma pedagógica, para que os alunos
compreendam o significado de cada conteúdo
e, a partir da sua execução, desenvolvam
reflexão, criticidade e criatividade sobre os temas
abordados. De acordo com Müller e Rodrigues(11),
a Educação Física escolar pode ser definida como
prática de intervenção política e pedagógica,
tendo como uma de suas finalidades básicas a
orientação pedagógica para o desenvolvimento de
atividades definidas como elementos expressivos
da cultura corporal.

corporal, atividades rítmicas, expressivas e
conhecimento sobre o corpo, para auxiliar o
aluno em sua educação e busca de emancipação.
Desta forma, as intervenções pedagógicas
auxiliam no desenvolvimento educativo,
intelectual e social da criança. Assim, para
compreender todos os impactos positivos da
Educação Física escolar é pertinente a divisão em
eixos temáticos e seus aspectos (Quadro 1)(13). Por
meio desse quadro é possível esclarecer ao leitor
os impactos que cada conteúdo da Educação
Física escolar pode desenvolver na criança.
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Os eixos temáticos apresentados acima
são um norteador para que os professores
planejem suas atividades e entendam o que cada
conteúdo pode desenvolver no aluno. Somente
assim, será possível atingir um impacto positivo
durante a aula de Educação Física escolar e
contribuir com a formação integral do aluno.
Para auxiliar nessa reflexão, está apresentado

abaixo um organograma (Figura 1) que elucida
o benefício da Educação Física escolar em vários
aspectos para proporcionar a autonomia do
aluno.
Figura 1. Organograma das possíveis
nuances da aula de Educação Física em busca da
autonomia do aluno.
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A aula de Educação Física escolar é
categorizada como um exercício físico, porque é

pois o ideal é atingir o estágio proficiente por
volta dos sete anos de idade.

planejada, organizada e sistematizada de acordo

Com a chegada ao estágio proficiente, as

com as necessidades de cada ano escolar. Por meio

crianças, os adolescentes e adultos podem utilizar

dessa prática, os professores de Educação Física

esses movimentos mais bem controlados em suas

escolar devem desenvolver as habilidades motoras

atividades diárias de lazer e competitivas com

fundamentais dos seus alunos. Essas habilidades

mais segurança e autonomia(16). Outro ponto

são categorizadas como movimentos básicos e

importante a ser salientado é que, por meio dos

são divididos em três subescalas de movimentos:

conteúdos aplicados na Educação Física escolar,

locomotores, estabilizadores e manipulativos(14).

as crianças também podem ser estimuladas

Todos os alunos e, principalmente, aqueles da

no desenvolvimento da coordenação motora

Educação Infantil e do Ensino Fundamental

global e fina. Dentro de uma aula de Educação

I, necessitam realizar diversos conteúdos de

Física escolar o professor utiliza conteúdos que

movimentos que estimulem a aquisição das

estimulam a criança nos seus aspectos cognitivos,

habilidades motoras necessárias para uma vida

psicomotores e sociais, além de propiciar que

ativa e motora plena.

sejam ativas e criem hábitos de prática de

A pandemia da COVID-19 impediu que

atividade física.

as aulas de Educação Física escolar acontecessem

O sedentarismo contribui para um quadro

e dificultou ou impediu que várias crianças se

de desenvolvimento motor pobre nas crianças,

exercitassem em grupos de amigos e na escola,

decorrente de prática insuficiente de atividade

impossibilitando a prática e desenvolvimento das

física ou de uma condição sem prática alguma.

habilidades motoras. De acordo com Gallahue

O baixo nível de prática de atividade física em

et al.(15) as habilidades motoras fundamentais são

escolares tem aumentado em todo mundo e,

subdividias em três estágios, o inicial, elementar

nas últimas décadas, tornou-se o 4º maior fator

emergente e o proficiente. Este último estágio

de risco de mortalidade(17). Entre as causas do

é o desejado que todas as crianças adquiram,

comportamento sedentário estão fatores como

pois caracteriza o movimento mecanicamente

a expansão da urbanização, o desenvolvimento

eficiente, coordenado e controlado. Diante disso,

industrial, dos transportes e uso massivo de

é extremamente importante que todas as crianças

aparelhos tecnológicos. A facilidade no acesso

da Educação Infantil e do Ensino Fundamental

aos meios de comunicação, como smartphones,

I desenvolvam diversos conteúdos durante a

computadores, jogos eletrônicos, TV e dos meios

aula de Educação Física (jogos, brincadeiras,

de transporte proporcionaram um ambiente

atividades rítmicas, expressivas, esportes, lutas),

favorável para a redução da prática da atividade
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física. De acordo com a OMS(17), cerca de 81%

adquira a proficiência das habilidades motoras

das crianças e adolescentes em idade escolar não

fundamentais, isso raramente ocorrerá em estágios

conseguem atingir os níveis recomendados de

seguintes da vida, podendo trazer prejuízos para

atividade física: ≥60 minutos diários de prática

todas as esferas motora, psicológica, cognitiva e

de atividade física com níveis de intensidade de

social. Devido ao período pandêmico, todo esse

moderada a vigorosa.

processo entrou em defasagem, com a prática

Além de toda essa discussão acima,

da atividade física e do exercício físico dando

a aula de Educação Física escolar é essencial

lugar ao sedentarismo. Esta condição é propícia

para fazer o aluno refletir, criticar e criar(12).

às doenças crônicas não transmissíveis. Neste

Considerando os diferentes aspectos salientados

cenário frisa-se a importância de uma política

acima, a aula de Educação Física escolar auxilia

efetiva e de qualidade para estimular a prática

no desenvolvimento de um ser humano integral

de atividade física e exercício físico, cabendo a

e autônomo para a vida, além de melhorar a

todos os profissionais envolvidos trabalhar em

qualidade de vida dos alunos deixando-os mais

conjunto para implementá-los.

ativos e combatendo o sedentarismo, que é a

Por fim, a Educação Física no âmbito

condição mais preocupante da atualidade. Para

escolar é um meio que pode contribuir para o

além do desenvolvimento motor das crianças,

desenvolvimento da sociedade, para que seja mais

as aulas de Educação Física escolar, quando

justa, crítica, social, humana e coletiva, por meio

ministradas por profissionais de Educação Física,

do desenvolvimento do aluno de forma integral.

refletem em um melhor desempenho acadêmico
e cognitivo nas aulas teóricas(18).

CONCLUSÃO
A importância da prática de exercício
físico orientado é notória, principalmente a
praticada no âmbito escolar, uma vez que se
passa justamente nas fases do desenvolvimento
dos educandos, melhorando gradativamente todo
o processo de maturação motora, psicológica,
cognitiva e social. O período é único e não há
possibilidade de postergar o desenvolvimento
de coordenação motora. Caso a criança não
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