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RESUMO
As aulas de Educação Física estão presentes no componente curricular das escolas de
ensino fundamental e ensino médio a um longo período de tempo, onde são vivenciados
problemas diários envolvendo falta de materiais didáticos e práticos, contam muitas vezes
com aulas ministradas por profissionais incapacitados (que não buscam novos
conhecimentos e que vivem um círculo vicioso de aulas repetitivas) ou ainda a matéria
acaba sendo lecionada por professores substitutos e temporários; já nas escolas de ensino
infantil, sejam públicas ou privadas não existe a obrigatoriedade da inserção da disciplina,
possuindo teor facultativo. As atividades físicas quando praticadas e realizadas da forma
correta trazem grandes benefícios ao praticante, sejam físicos ou mentais, e havendo o
ensinamento adequado nas escolas no período da infância e da adolescência estes alunos
levarão a prática das atividades físicas até a vida adulta, desenvolvendo um futuro
saudável. O objetivo do presente estudo foi analisar o papel do professor de Educação
Física na escola. Trata-se de uma revisão de literatura, foram utilizadas as bases de dados
Google Acadêmico e Scielo, e para busca e coleta de dados utilizaram-se as combinações
dos termos: Professor de Educação Física, Escolas, Aulas de Educação Física, Ensino
Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Exercícios Físicos. Os estudos
referenciados nos permitiram concluir que a presença dos professores de Educação Física
é essencial em todos os níveis de ensino, devendo estar presente até a formação completa
do indivíduo, mas também é de suma importância que as escolas deem melhores
condições para os profissionais realizarem as aulas como também os professores devem
se capacitar e estar sempre atualizados com os melhores métodos de ensino, fugindo da
repetição corriqueira de aulas que apenas ocupam a grade curricular, deve ser visado uma
melhor formação e a conscientização dos alunos sobre a importância do desenvolvimento
de uma vida saudável.
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