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ATIVIDADE FÍSICA E VIDA ESCOLAR 

 

João Marcelo de Oliveira Lima1 

 
RESUMO 

 
 
O objetivo geral deste trabalho é o de averiguar a abrangência e aplicação da atividade física na vida 
escolar. Como objetivos específicos, têm-se: aproximar as relações entre prática e teoria da 
educação física, relevar a mesma na manutenção da saúde e na integração social dos jovens em 
vida escolar. A metodologia deste estudo consiste em revisão de literatura, apresentando-se uma 
discussão entre diferentes autores a respeito do tema proposto. Apresenta-se aqui a teoria da 
Educação Física e sua importância no contexto escolar relacionada ao desenvolvimento dos 
discentes. Discute-se a recepção da mesma em seu ensino, ressaltando o conceito da prática física e 
sua consequência nos escolares. A mesma é de suma importância na vida acadêmica, no 
desenvolvimento social dos escolares, oferecendo razão para a autoexpressão, a construção de 
autoconfiança e interação social, como também oferece benefícios psicológicos aos jovens, 
contribuindo para o controle de sintomas relacionados com a ansiedade e depressão. O professor de 
Educação Física através de sua formação pode levar o aluno a conhecer seu corpo, além de uma 
formação do caráter e também para o desenvolvimento na vida escolar.  
 

Palavras-chave: Educação Física. Importância Escolar. Atividade física. 

 

Introdução 

 

Referindo-se o ser humano como um ser biopsicossocial, não é permissível 

ignorar a relevância da obtenção de conhecimentos na área da qualidade de vida e 

saúde mental, para que possamos assimilar as implicações da atividade física sobre 

o homem, bem como a prática da mesma na vida escolar se apresenta como um 

determinante de um estilo de vida saudável e ativo na fase adulta.  

Tem-se debatido atualmente a Educação Física escolar num ponto de vista 

cultural, e é a partir deste parâmetro que se considera a Educação Física como 

segmento da cultura humana. A mesma, sobretudo nas escolas, concede um apoio 

educacional importante e especial para todos discentes, no que diz respeito a 

aptidão física, desenvolvimento motor, saúde e bem-estar. Nos dias atuais é 

reconhecida como uma disciplina singular, pois contempla o ser em sua totalidade. A 

natureza de unidade da educação, através das atividades físicas, é assegurada 

universalmente. Ela determina a saúde e o equilíbrio do corpo, e a construção dos 

valores morais.  

                                                           
1
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Através deste estudo, objetiva-se averiguar a abrangência e aplicação da 

atividade física na vida escolar. Os objetivos específicos são os de aproximar as 

relações entre prática e teoria, com o propósito de seguir colaborando para a 

educação das crianças e jovens, e também relevar a mesma, seja no âmbito da 

manutenção da saúde, ou na integração social dos jovens em vida escolar. A 

metodologia deste estudo consiste em revisão de literatura, apresentando-se uma 

discussão entre diferentes autores a respeito do tema proposto. As atividades físicas 

enunciadas pela Educação Física se atestaram como expressões corporais e 

sempre transferiram saberes e sentidos no decurso do homem pelo mundo.  

 

Desenvolvimento 

 

A educação é uma condição importante na construção da sociedade, e a 

escola, no que lhe concerne, na qualidade de entidade educativa, realiza uma 

atribuição essencial na evolução dos indivíduos e fornece concepções para o 

desenvolvimento da cidadania de um povo, possibilitando diversas formas de 

interações. A educação está estreitamente conectada ao momento histórico e 

necessidades sociais das pessoas. De acordo com Freire et al (1996, p.41-44): 

 

Umas das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar 
as condições em que educando em suas relações uns com os outros e 
todos com o professor ou professora ensaiam a experiência profunda de 
assumir-se. Assumir-se como ser social e histórico como ser pensante, 
comunicante, transformador […] No fundo, passa despercebido a nós que 
foi aprendendo socialmente que mulheres e homens, historicamente, 
descobriram que é possível ensinar. 

 

Para a percepção de forma mais crítica da valia da Educação Física escolar, 

procura-se ferramentas que sejam capazes de contribuir no processo entre elas a 

reflexão da sua própria prática. É essencial entender o papel da Educação Física 

disciplinar na atualidade e examinar reflexões a respeito do assunto que auxiliem no 

desenvolvimento de novas orientações pedagógicas para a mesma. 

 O aparecimento de distintos sistemas de práticas físicas se apresenta de 

acordo com precisão das comunidades humanas (socialização, saúde, 

sobrevivência, guerra, lazer). Logo, a noção de atividade física é também cultural, 

em virtude da grande influência que essa desempenha na atividade física.  
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Nos dias atuais a Educação Física escolar também não distingue-se dos 

conceitos culturais da comunidade em que é praticada, pela maneira que é 

praticada, por suas metas e de qual forma é desenvolvida, esta, sem dúvida, deve 

respeitar as necessidades e costumes das comunidades ao seu redor.  

Na escola, a educação física pode intervir em várias áreas, como saúde, 

lazer, esporte participativo e de rendimento, e conceitos teóricos. Betti (1992) 

evidencia a importância da Educação Física e seu papel da conscientização corporal 

do educando. Cabe ao educador físico mesclar as várias áreas em sua grade de 

conteúdos e metas, com o interesse de prover ao aluno a convicção de que a 

educação física que o mesmo realiza na escola está inclusa num aglomerado de 

conhecimentos que devem estar presentes na sua base comum de saberes. 

Segundo Lima (2014, p.2): 

 

A Educação Física escolar é uma disciplina capaz de introduzir o aluno na 
cultura corporal do movimento, através dos jogos, esportes, dança, lutas e 
ginástica; formar cidadãos que aprenderão a reproduzir e transformar esses 
saberes para usufruir dos benefícios dos exercícios físicos e ter uma melhor 
qualidade de vida. 
 

A Educação Física tem poder de introduzir a disciplina corporal e, por meio 

desta, aprende-se uma vasta grade de movimentos. Segundo Nascimento e Garces 

(2013), a Educação Física é capaz de integrar o aluno a nível corpóreo cultural, 

assim fazendo uma referência ao exercício crítico da cidadania e qualidade de vida.  

Consoante a Forciea e Lavizzo-Mourey (1998), na atualidade, afirma-se que 

quanto mais ativa a pessoa é, menos limitações físicas ela apresenta. Dentre os 

vários prós que a prática de exercícios físicos promove para saúde do homem, um 

dos mais relevantes é a manutenção da capacidade funcional. Conforme Andeotti 

(1999), capacidade funcional configura-se como o desempenho para a efetuação 

das atividades cotidianas diárias. De acordo com Nahas (2001), além de favorecer a 

capacidade funcional, o exercício físico fomenta a melhoria na aptidão física, 

possibilitando que o indivíduo exerça suas atividades cotidianas com vigor.  

Os elementos da aptidão física associados à saúde que podem ser mais 

instigados pela realização de atividades físicas habituais são a força e resistência 

muscular, aptidão cardiorrespiratória, e a flexibilidade, sendo considerados ótimos 

produtores da situação da saúde, segundo Almeida (apud ACSM, 1996, e PIRES, 

2008).  
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A prática regular de atividade física tem grande importância também pela 

melhoria da composição corporal, a melhora da capacidade aeróbia, a diminuição de 

dores articulares, a melhora do perfil lipídico, ao acréscimo da densidade mineral 

óssea, a melhora da sensibilidade à insulina, ao aumento da de força e de 

flexibilidade, e o decréscimo da resistência vascular. E, como benefício psicossocial, 

a atividade física regular auxilia na atenuação da depressão, na melhora da 

autoestima e no acréscimo da autoconfiança. (BLUMENTHAL et al, 1982). 

Além disso, no meio escolar, a atividade física está relacionada à educação 

moral e ao desenvolvimento do caráter, conforme também assinala Betti (1992). 

Juntamente às demais disciplinas, a Educação Física soma informações e valores 

intensamente benéficos aos jovens.  

Na Educação Física, se fazem relevantes os conteúdos e saberes da área. A 

atividade física na escola não está limitada somente a temáticas a serem 

trabalhadas de forma prática ou teórica: é sabido que na metodologia disciplinar de 

aula, os dois estão conectados e são indispensáveis.  

Em um conteúdo, diversos objetivos podem ser trabalhados, em proporções 

vastas de conhecimentos, como os aspectos técnicos e históricos do mesmo, na 

dimensão da prática física, das habilidades motoras que esse pode apurar, a 

dimensão de atitudes e valores que serão exibidos aos alunos e por estes 

assimilados e usufruídos em sua vida social junto a comunidade, assim atesta-se a 

questão de que a educação física faz parte da base comum de conhecimento, base 

essa que se afastada de algum item contento, não proverá um interino 

desenvolvimento na formação do aluno.  

A automatização por meio da tecnologia, nos grandes centros urbanos, e o 

sedentarismo que a cada dia se fazem mais presentes na vida do homem, tornam-

se influenciadores descomunais na vida das crianças atuais. Assim, infelizmente, a 

atividade física se torna cada vez menos presente no dia das mesmas.  

Nestas circunstâncias, compreendemos porque a escola está no centro das 

atenções com a educação para a saúde. Por vários fatores mas, principalmente, 

pelo alcance de uma grande parcela das crianças e jovens que a mesma permite 

através das aulas de Educação Física, o que transforma este estabelecimento de 

ensino numa ótima ferramenta de intervenção, como também, a prática física é 

afamada por decrescer o risco de obesidade, intervindo na regulação do balanço 

energético e manutenção da massa magra em detrimento à gordura corpórea.  
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A prática de atividades física ganha maior importância a cada dia. O esporte, 

por exemplo, continua a ser um grande meio de expressão da humanidade, através 

do lazer ou espetáculo. Alastra-se academias de ginástica e é próspero o número de 

praticantes de atividades físicas, porém a Educação Física escolar está padecendo 

sobre um grande impacto pelo descaso de sua importância para com o 

desenvolvimento sadio, físico e emocional dos jovens.  

Os alunos devem ser conscientizados de que a aula de Educação Física não 

se trata apenas de um momento de recreação ou lazer, mas sim de aprendizados, 

assim como as outras disciplinas, provida de conhecimentos que serão benéficos 

em seus cotidianos. As aulas precisam ser diligentes, estimulantes e interessantes, 

bem como o contento necessita de uma complexidade progressiva de forma que 

acompanhe o desenvolvimento motor e cognitivo do aluno. A conceituação da 

prática física nesse trabalho, bem como sua influência na vida dos jovens, é 

influente no desenvolvimento dos escolares? Conforme Assumpção et al (2002, p.1): 

 

A par das evidências de que o homem contemporâneo utiliza-se cada vez 
menos de suas potencialidades corporais e de que o baixo nível de 
atividade física é fator decisivo no desenvolvimento de doenças 
degenerativas sustenta-se a hipótese da necessidade de se promoverem 
mudanças no seu estilo de vida, levando-o a incorporar a prática de 
atividades físicas ao seu cotidiano. Nessa perspectiva, o interesse em 
conceitos como “ATIVIDADE FÍSICA”, “ESTILO DE VIDA” e “QUALIDADE 
DE VIDA” vem adquirindo relevância, ensejando a produção de trabalhos 
científicos vários e constituindo um movimento no sentido de valorizar ações 
voltadas para a determinação e operacionalização de variáveis que possam 
contribuir para a melhoria do bem-estar do indivíduo por meio do incremento 
do nível de atividade física habitual da população. 

 

A atividade física se configura como uma grande aliada para uma melhor 

qualidade de vida. De acordo com Tenório et al (2010), a mesma traz muitos 

benefícios para saúde, bem como sua prática regular tem um grande papel no 

controle da obesidade e outras doenças como câncer e hipertensão. Segundo 

Barros e Barros, 2001 (apud MARQUES e KRUG, 2008, p.1): 

 

Assim fica claro a importância que o professor de Educação Física tem em 
proporcionar aos alunos atividades cuja caracterização permita aos mesmos 
uma movimentação constante e de exploração máxima do ambiente. É 
evidente que estas atividades devem ser adequadas ao estado de 
desenvolvimento de cada criança para assim fazer com que os movimentos 
sejam próprios ao seu grau de desenvolvimento morfofisiológico, o que 
contribui de maneira significativa para o avanço orgânico e funcional dos 
alunos em cada etapa de sua vida escolar. Em torno disso é que se situa a 
grande discussão que se faz a respeito da Educação Física na atualidade, 
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uma vez que muitos a vêem como um estímulo ao simples desenvolvimento 
físico através de gestos e movimentos padronizados, tirando assim o 
caráter educacional pertencente à Educação Física que visa atuar sobre a 
formação do caráter humano e contribuir para um maior rendimento do 
trabalho intelectual. 

  

É indispensável assegurar a valorização da Educação Física no ambiente 

escolar, especialmente nos primeiros anos de desenvolvimento da vida de um 

indivíduo, na qual, a moral, o caráter, a personalidade, o conhecimento do próprio 

corpo e este na circunstância social, estão sendo constituídos.  

 

Conclusão 

 

Situamo-nos numa sociedade em que poucas crianças, jovens e adultos são  

capazes de manifestar valores, informações, atitudes, e aptidões que lhes 

possibilitem assumir um estilo de vida mais saudável e ativo, por insuficiências em 

seu desenvolvimento educacional. Mas, está bem elucidado que a disciplina da 

Educação Física está apta a induzir o aluno a encontrar causa e razão na atividade 

corporal, propiciando a construção de condutas positivas e favorecendo a aquisição 

de conhecimentos relacionados à sua prática adequada. Isso possibilita a 

compreensão e a análise da cultura corporal, carreando sua emoção e vontade para 

o exercício e a perspetiva do corpo em movimento. Sem dúvida, para se alcançar 

essa aptidão da Educação Física, há a premência de se aferir alterações nos 

aspectos até então anunciados nos programas de educação física escolar, fazendo 

com que os métodos de aprendizado sejam conduzidos a segmentos do movimento 

humano onde, primordialmente, venham a perdurar fatores da atividade física 

relacionada à saúde. Nessa diretiva, essa disciplina tão essencial no currículo 

escolar poderá ratificar o seu verdadeiro papel, passando a desempenhar de forma 

mais efetiva sua função em nossa sociedade.  
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