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RESUMO 

 A ansiedade é um estado psicológico com sintomas psiquiátricos mais 

comumente experimentado, expectativa apreensiva ou medo. Sabendo disso e da 

importância da prática de atividade física para a saúde física e mental, o objetivo do 

presente estudo foi analisar e interpretar as evidências científicas disponíveis por meio 

de revisão narrativa que discuta a Educação Física Escolar no Ensino Médio e seus 

benefícios em relação à saúde mental e aos Transtornos de Ansiedade. Trata-se de um 

estudo de revisão narrativa realizada nos bancos de PubMed e Scielo e no site de busca 

Google Acadêmico, com os termos “Educação Física e Ansiedade” e “Physical 

Education and Anxiety”. Foram recuperados 10 artigos entre o período compreendido 

entre de 2011 até o período de janeiro de 2021. Os estudos selecionados apontaram 

associação negativa entre ansiedade e saúde, também destacam a importância da 

disciplina de Educação Física nas escolas com o bem estar físico e mental dos 

estudantes, assim como o papel do professor e sua forma de lidar com alunos com 

transtornos de ansiedade ou formas de abordagem do tema em sala de aula. Conclui-se 

que a Educação Física Escolar pode ser uma das principais formas de combate à 

ansiedade e na manutenção da saúde mental, nos levando a refletir sobre seu papel na 

fase da adolescência. 

Palavras-chave: Educação Física; Ansiedade; Ensino Médio; Transtornos Mentais 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 Anxiety is a psychological state with the most commonly experienced 

psychiatric symptoms, apprehensive anticipation or fear. Knowing this and the 

importance of physical activity for physical and mental health, the aim of this study was 

to analyze and interpret the available scientific evidence through a narrative review that 

discusses Physical Education in High School and its benefits in relation to mental health 

and anxiety disorders. This is a narrative review study carried out in the PubMed and 

Scielo databases and in the Google Academic search site, with the terms “Physical 

Education and Anxiety” and “Physical Education and Anxiety”. Ten articles were 

retrieved from 2011 to January 2021. The selected studies showed a negative 

association between anxiety and health, also highlighting the importance of Physical 

Education in schools with the physical and mental well-being of students , as well as the 

role of the teacher and his way of dealing with students with anxiety disorders or ways 

of approaching the topic in the classroom. It is concluded that Physical Education at 

School can be one of the main ways to combat anxiety and maintain mental health, 

leading us to reflect on its role in adolescence. 

Keywords: Physical Education; Anxiety; High school; mental disorders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

 A ansiedade é um estado psicológico com os sintomas psiquiátricos mais 

comumente experimentado, expectativa apreensiva ou medo, conforme o Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders (1987). Esse transtorno inclui perturbações 

subjetivas e corporais que, em geral, estão acima das proporções da ameaça real, 

gerando desconforto como resposta (ENDLER; PARKER, 1990; SPIELBERGER, 

1979). O transtorno de ansiedade pode ser classificado como traço, onde seria uma 

condição relativamente estável de propensão à ansiedade e trata-se de uma 

predisposição de perceber certas situações como sendo ameaçadoras, trazendo uma 

resposta com níveis variados de ansiedade-estado. Em outro tipo de classificação, é 

considerada como um estado emocional transitório e que representa uma resposta à 

percepção da situação ameaçadora, estando ou não presente o perigo real. 

(SPIELBERGER, 1970). 

Por outro lado, Araújo (2007) verificou que os aspectos psicobiológicos podem 

estar associados com a prática de exercícios físicos. Os resultados demonstraram 

resposta positiva entre o exercício físico e as reações emocionais a situações estressoras 

de medo que podem desencadear os transtornos de ansiedade. 

 Sabe se que a prática de atividade física contribui para a saúde física e mental 

(STEFFEN et. al., 2011). Sendo considerada como terapia não invasiva e não 

farmacológica para promoção e tratamento de saúde mental na cognição (BEIER et. al., 

2014; BIELAK et. al., 2014; TIAN et. al., 2014), na depressão (KRATZ et. al., 2014; 

MCKERCHER et. al., 2014; MURA et. al., 2014), na ansiedade (GREENWOOD et. 

al., 2012; NISHIJIMA et. al., 2013; SCHOENFELD et. al., 2013) e nas doenças 

neurodegenerativas (especificamente, doença de Alzheimer e Parkinson) (BJERRING e 

ARENDT-NIELSEN 1990; MATTSON 2014).  

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (2020), crianças e adolescentes 

devem fazer pelo menos uma média de 60 minutos por dia de atividade moderada a de 

forte intensidade, principalmente aeróbica, toda semana. Segundo Garvin e Morgan 

(1997), uma única sessão de exercícios aeróbios seria suficiente para diminuir a 

ansiedade em indivíduos ansiosos. Neste estudo foi observado que após 50 minutos de 

ciclismo, a 70% da capacidade máxima do indivíduo, o estado de ansiedade foi reduzido 

pelo período de 60 min após a atividade. Em outro estudo realizado por Coutinho 



(2006), o autor conclui que a atividade física regular promove benefícios para a saúde 

mental em associação com a melhora do humor e de autoconceito, assim como uma 

diminuição dos níveis de ansiedade, do estresse e da depressão a longo prazo. 

 De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), na adolescência 

surgem as características sexuais secundárias e se desenvolvem os processos 

psicológicos, assim como padrões de identificação, que evoluem da fase infantil para a 

adulta. Entre essas características, está a transição de um estado de dependência para 

outro de relativa autonomia. A fase da adolescência é um período complexo que faz 

parte da vida de todos os seres humanos, onde diversos momentos passam a ficar mais 

complicados. Passamos a questionar várias coisas do contexto de vida, formamos nossa 

identidade, sentimos a imposição de nos tornamos adultos e a pressão sobre o futuro. A 

partir dessas situações, é comum observarmos adolescentes desenvolvendo problemas 

psicológicos por não saberem lidar com estes fatores estressores. Silberg e cols. (1999) 

realizaram um estudo com gêmeos com intuito de avaliar o desenvolvimento 

comportamental de adolescentes e investigaram a trajetória de sintomas depressivos 

entre meninos e meninas, da infância até a adolescência. Esse estudo verificou a 

associação entre os fatores relacionados à genética e à depressão e eventos de vida 

estressores, como por exemplo, mau desempenho na escola ou brigas com colegas e 

amigos, no ano que antecedia o surgimento do transtorno depressivo. Como conclusão, 

as meninas mostraram predisposição para vivenciar eventos estressores de forma 

negativa, e que eram evidenciados na fase da puberdade. 

 Segundo Blair (1989), existem várias razões para explicar a relação entre 

atividade física e saúde em crianças e adolescentes. Dentre elas, destaca-se que: crianças 

com poucos níveis de atividade física parecem ter mais chances de desenvolverem 

patologias degenerativas em idade adulta; a atividade física nas crianças parece induzir 

alterações biomecânicas, fisiológicas e psicológicas, persistindo de forma vantajosa 

durante a vida adulta; a prática de atividade física desde o início da vida parece persistir 

durante o crescimento e vida adulta. Ou seja, a infância e adolescência parecem ter 

papel primordial para manutenção dos hábitos saudáveis na vida adulta. 

  Em relação à associação do papel da Educação Física Escolar com os níveis de 

ansiedade e transtornos mentais em jovens, entende-se que é questão muito relevante a  

ser levada em consideração, por ser esta uma etapa que pode impactar no restante da 



vida de qualquer pessoa. Sendo assim, a presente pesquisa se propôs a discutir a relação 

entre o transtorno de ansiedade e a educação física escolar. 

OBJETIVOS 

 O objetivo do presente estudo foi analisar e interpretar as evidências científicas 

disponíveis por meio de revisão narrativa que discuta a Educação Física Escolar no 

Ensino Médio e suas relações com a saúde mental e aos Transtornos de Ansiedade.  

REVISÃO TEÓRICA 

 De acordo com Allen (1995), para que certos sintomas como a ansiedade e o 

medo possam ser reconhecidos como patológicos, é necessário que ocorram certos 

exageros, desproporcionais em relação ao estímulo, ou qualitativamente diversos do que 

se observa como norma naquela faixa etária, e que interferirem na qualidade de vida, no 

conforto emocional ou no desempenho diário do indivíduo. É possível diferenciar a 

ansiedade normal da patológica avaliando o período em que a reação acontece. Podendo 

ser de curta duração, autolimitada e relacionada ao estímulo do momento ou não. Para a 

definição de um quadro de diagnóstico de ansiedade devemos levar em consideração 

alguns aspectos importantes, principalmente ao contexto em que o indivíduo está 

inserido, aos sinais que o mesmo demostra e ao seu histórico de vida. Em função disso, 

para que o diagnóstico ocorra é fundamental que o profissional da área médica siga os 

protocolos e critérios que o Manual de Diagnóstico e Estatística da Associação 

Americana de Psiquiatria recomenda (DSM-IV - American Psychiatric Association). 

 Segundo Muniz et. al., (2014), o diagnóstico do transtorno de Ansiedade é 

essencial, pois leva a um encaminhamento e ao tratamento do indivíduo, trazendo uma 

evolução em seu contexto. Destarte, as instituições de ensino também devem atuar no 

processo de formação e bem estar mental de seus alunos, podendo utilizar as disciplinas 

para trabalhar as mais diferentes esferas, sendo a Educação Física um campo fértil para 

tanto, pois ela proporciona momentos de euforia (vitória) e frustação (derrota), além de 

poder melhorara autoestima, a composição corporal e o condicionamento físico. De 

acordo com Molina (2011), o baixo condicionamento físico parece estar associado ao 

desenvolvimento de quadros depressivos nas crianças e adolescentes. Brito (2011), 

afirma que a ansiedade pode interceder com a aprendizagem e com a inserção escolar, 

também pode comprometer a relação com o grupo de amigos, acentuar os conflitos com 



a família e conduzir ao isolamento do adolescente. Um dos motivos que pode ser 

considerado um fator estressor é a pressão que o adolescente sofre dos pais, da escola e 

da sociedade para prestar o vestibular, ou qualquer outro processo seletivo para ingresso 

no ensino superior, ao final do Ensino Médio. Toda essa imposição pode acabar gerando 

problemas psicológicos durante e até após esse período, se tornando uma exigência cada 

vez maior pela sociedade. De acordo com Callais et. al, (2003), que investigaram o 

estresse em adolescentes de diferentes níveis de escolaridade utilizando o Inventário de 

Sintomas de Estresse de Lipp, foram encontrados maiores escores de estresse em 

estudantes de cursos pré-vestibular em relação a estudantes de primeiro e terceiro anos 

do ensino médio e primeiro e quartos anos do ensino superior. No estudo, foi 

considerado o período de preparo para o vestibular como um estressor de grande porte 

para os jovens, sendo o mesmo um sistema competitivo para ter direito de estudar. 

Neste contexto, a instituição em que o adolescente frequenta acaba priorizando em suas 

grades horárias as disciplinas com alto teor de conteúdos preparatórios para as provas ao 

final do terceiro ano e deixando de lado as disciplinas que poderiam contribuir 

positivamente para saúde mental dos alunos nessa fase conflitante, como a Educação 

Física. 

 Sabe se da importância de praticar atividade física, sendo ela o elemento 

responsável por atuar diretamente nos fatores fisiológicos (aumento da transmissão 

sináptica das endorfinas) e nos fatores psicológicos (distração, auto eficácia e interação 

social) (PELUSO, 2005). Mesmo com o conhecimento atualmente adquirido e o 

destaque na literatura científica sobre os benefícios das atividades físicas para a saúde 

do corpo e da mente, ainda se encontram limitados os estudos correlacionando atividade 

física com a saúde mental.  

 Segundo Santos (2020), a prática de exercícios físicos promove influências nas 

alterações na secreção de hormônios de cada uma das principais glândulas do corpo 

humano, bem como, quando for o caso, o efeito inverso, ou seja, a influência destas 

secreções no exercício. Pode-se citar, por exemplo, a liberação de endorfina, após a 

prática de uma atividade física, deixando o indivíduo com sensação de bem estar, assim 

como a produção de serotonina e dopamina, hormônios fundamentais no combate aos 

sintomas de cunho depressivo (BERNE & LEVY, 1996; GUYTON & HALL, 1997). 

 O Conselho Nacional de Saúde, segundo Diehl (2008), reconheceu os 

Profissionais de Educação Física como profissionais de saúde em 1997, e determinou o 



registro da profissão como uma área que promovesse saúde por meio da atividade física. 

Levando em consideração a saúde como um estado de completo bem estar físico, mental 

e social, e não apenas a ausência de doença, esta se faz por meio da “educação”, da 

“adoção de estilos de vida saudável”, do desenvolvimento de aptidões, capacidades 

individuais e da produção de um ambiente saudável. Logo, a Educação Física escolar 

proporciona, por meio do esporte, da recreação, dança, ginástica, lutas e outros 

instrumentos, o desenvolvimento de habilidades básicas voltadas à saúde e desempenho 

(DIEHL, 2008). De acordo com Nahas (1997), as aulas de Educação Física no ensino 

médio teriam como função mostrar aos indivíduos uma educação para um estilo de vida 

ativo. Por isso, as expectativas acerca da Educação Física, quando existentes, ficam em 

segundo plano (DARIDO, 1999).   

 Dessa forma, a prática da Educação Física Escolar de forma regular tem papel 

fundamental na formação do indivíduo e na prevenção de doenças mentais, 

principalmente na adolescência. 

 

MÉTODO 

 A busca dos trabalhos para o presente estudo foi realizada consultando as bases 

eletrônicas de dados, por meio dos sites PubMed e Scielo e no site de busca Google 

Acadêmico. Sendo assim, este estudo se baseou no modelo Preferred Reporting Items 

for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA), sendo composto por uma lista 

de verificação contendo 27 itens, de acordo com Guise (2017), se divide em seções 

título (um item), resumo (um item), introdução (dois itens), métodos (12 itens), 

resultados (seis itens), discussão (três itens) e financiamento (um item). PRISMA surge 

de uma extensa atualização e aprimoramento do então disponível “QUORUM” (QUality 

of Reporting Of Meta-analyses). A lista inclui itens de suma importância para a 

comunicação transparente de uma revisão sistemática (LIBERATI et. al., 2009).  No 

processo de busca, foram utilizados os seguintes descritores em língua inglesa: anxiety 

(ansiedade), physical education (educação física) e exercise (exercício) utilizando o 

navegador Google Chrome. Também foi determinado um período de tempo específico 

de publicação para a busca e uma melhor filtragem dos artigos, sendo esse período 

compreendido entre  2011 até o período de janeiro de 2021. Tratando se de uma 



pesquisa bibliográfica, com uso exclusivo de bases de dados públicos, motivo pelo qual 

sua submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos foi dispensável.  

 O estudo teve como início a busca nas bases de dados eletrônicas utilizando os 

termos “Educação Física e Ansiedade” e “Physical Education and Anxiety”, onde foram 

analisados os estudos com livre acesso. Os artigos passaram pelos seguintes critérios de 

inclusão: 1) Publicações ocorridas de 2011 a janeiro de 2021; 2) Publicados nas línguas 

portuguesa e inglesa; 3) Abordar aspectos relacionados à Ansiedade e Educação Física 

Escolar. As palavras-chave deveriam aparecer no título (title) e/ou resumo (abstract) 

e/ou palavra-chave (keyword) dos artigos. O refinamento dos artigos foi realizado por 

seleção manual, com o objetivo de garantir que todos os artigos passariam pelos 

critérios de inclusão, sendo eles artigos originais, relatos de experiência, estudos 

descritivos e ensaios clínicos. A Figura 1 demonstra o caminho percorrido até selecionar 

os artigos que compuseram está revisão de literatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fluxograma da revisão de literatura 

 

RESULTADOS 

Artigos identificados na pesquisa bibliográfica (n= 301) 

PubMed (n= 44) 

Scielo (n= 155) 

Google Acadêmico (n= 102) 

Artigos excluídos após a leitura do título e resumo  

(n= 291) 

Motivo da exclusão 

Publicações em outras línguas que não sejam português ou inglês (n= 6) 

Não abordou aspectos relacionados à ansiedade ou Educação Física (n=195) 

Amostra não condizente com o definido no presente estudo (n= 83) 

Artigos pagos (n= 7) 

Artigos incluídos na revisão de literatura (n= 10) 



 Foram selecionados para análise 301 artigos, onde foram identificados os que 

possuíam os termos de busca no título ou no resumo, resultando em 291 estudos 

desqualificados para a revisão, onde grande parte foi justificada pelo grupo amostral, se 

tratando de universitários do curso de Educação Física e não de acordo com o 

selecionado para a revisão.  

 O Quadro 1 mostra os estudos selecionados dessa revisão narrativa. Todos os 

artigos selecionados foram publicados a partir de 2011, tendo predominância de língua 

inglesa. Sendo possível notar uma variedade em função do número de participantes. 

Percebeu-se ampla diversidade, desde amostras pequenas de 15 alunos a estudos com 

amostras maiores, de 604 indivíduos, chegando num total de 2448 participantes 

(Masculino: 663 Feminino: 1049), sendo 3 dos estudos sem especificação de suas 

amostras. Observou-se ainda uma pequena variedade em relação à faixa etária (idade 

mínima: 12 anos; idade máxima: 21 anos), mesmo utilizando filtragem de busca por 

idade.  

 O quadro 2 se refere ao detalhamento dos artigos que foram selecionados para a 

análise, com destaque para os objetivos, aspectos metodológicos e resultados. Os 

resultados demonstram que os objetivos foram semelhantes na maioria dos estudos 

(n=10), onde são realizados estudos de associação entre o transtorno de ansiedade e 

práticas de atividade física na Educação Física Escolar. 

   

Quadro 1. Estudos que investigaram Educação Física Escolar e Ansiedade 

Autores Língua 

Original 

Periódico Tipo de 

Estudo 

Amostra Média de Idade em 

Anos 

Santos et al. Português Estudos IAT, 

Salvador 

Longitudinal 88 alunos do 

Ensino Médio 

Regular do 

Colégio de 

Aplicação Anísio 

Teixeira 

15 a 19 anos 

Muniz et al. Português Revista Saúde e 

Desenvolvimento 

Humano 

Tranversal 15 adolescentes 

do sexo feminino 

12 e 17 anos 



Trigueros et al. Inglês Sustainability Transversal 604 alunos do 

ensino médio, 

321 meninos e 

283 meninas. 

13 e 19 anos 

Kalemoglu et.al. Inglês Nigde University 

Journal of 

Physical 

Education And 

Sport Sciences 

Transversal 348 alunos do 

ensino médio 

Média de 13 anos 

Selmi et al. Inglês International 

Journal of 

Scientific and 

Research 

Publications 

Transversal 200 estudantes 

masculinos e 

femininos do 

terceiro ano 

entre os 16 e os 19 

anos 

Gairns et al. Inglês School of Sport 

Science, Exercise 

and Health, The 

University of 

Western 

Australia 

Tranversal 374 alunas do 

ensino médio 

de 12 a 16 anos 

Hermassi1 et al. Inglês IOSR Journal of 

Research & 

Method in 

Education 

Transversal 20 estudantes do 

sexo masculino 

do ensino médio 

Média de 17 anos 

Aymen et al. Inglês International 

Journal of 

Scientific and 

Research 

Publications 

Transversal 101 meninos e 

102 meninas 

Não relatado, apenas 

afirma que eram jovens 

adolescentes. 

Mandeep Kumar  Inglês International 

Journal of 

Education 

Transversal amostra aleatória 

de 100 alunos 

16 a 20 anos 

Lima et al. Inglês Cuadernos de 

Psicología del 

Deporte 

Transversal 496 alunos (221 

meninos e 275 

meninas) 

13 e os 21 anos 

 



 

Quadro 2. Estudos que investigaram Educação Física Escolar e Ansiedade 

Autores Estudo/ objetivos Instrumento Resultados 

Santos et al. Averiguar indicadores 

de estresse e ansiedade 

nos jovens por meio de 

questionário online e 

sugerir intervenções não 

farmacológicas por meio 

da Educação Física e da 

Psicologia. 

Questionário intitulado 

Isolamento Social, 

realizado por meio da 

ferramenta de criação e 

envio de formulários online 

do Google, o Google 

Forms. 

Os resultados evidenciaram que a 

reclusão e o distanciamento das 

atividades de rotina provocaram na 

maioria dos jovens sentimentos de 

ansiedade, estresse, angústia. Conclui-

se a necessidade de práticas conjuntas 

da Educação Física e Psicologia 

enviadas online que amenizem a 

ansiedade dos adolescentes no período 

de isolamento social. 

Muniz et al. Relatar a experiência da 

intervenção do 

profissional de educação 

física em uma escola do 

município de Capão da 

Canoa/RS, ministradas 

aulas duas vezes por 

semana adolescentes, do 

sexo feminino, 

aplicando exercícios 

físicos, palestras e mesas 

redondas, abordando 

temas relacionados à 

dor, ansiedade e 

bullying. 

Não houve coleta de dados 

e ou aplicação de 

questionários. O conteúdo 

abordado baseou-se nos 

relatos descritos pelas 

adolescentes, no momento 

das palestras e mesas 

redondas. 

O educador deve estar atento às formas 

de abordagem de maneira que aos 

temas propostos tenham impacto 

emocional, despertando a curiosidade, 

o querer saber e que tenha um real 

significado para o seu contexto, pois 

dessa forma conseguiremos realizar um 

processo reflexivo e crítico de assuntos 

tão relevantes na vida das crianças e 

adolescentes, da prática de exercícios 

físicos aos conceitos e entendimento de 

dor, ansiedade e bullying. 

 

Trigueros et al. Mostrar evidências de 

validade de critério para 

o MWQ-P (Mind 

Wandering Questionare) 

relacionando as 

pontuações de Mind-

Wandering com relação 

à ansiedade dos alunos 

durante as aulas de 

O instrumento utilizado foi 

o Mind-Wandering 

Questionnaire. Este 

questionário exibe o título 

"Em minhas aulas de EF 

..." A escala apresenta 5 

itens (por exemplo, eu faço 

o exercícios sem prestar 

atenção) com um único 

Pode se concluir que os professores 

tem influência significativa no estado 

mental dos alunos e como este 

influencia a ansiedade. Resumindo, a 

análise mostrou que os alunos de 

Educação Física com altos níveis de 

ansiedade foram preditores de 

divagação mental. 



educação física. fator. Os alunos 

responderam com base em 

uma escala Likert de 1 

(quase nunca) a 6 (quase 

sempre). 

 

Kalemoglu et, al. O objetivo da pesquisa é 

analisar a relação entre 

ansiedade de aparência 

social dos adolescentes e 

sua atitude em relação à 

aula de educação física. 

Como uma ferramenta de 

coleta de dados, foi 

utilizado uma “Escala de 

Ansiedade de Aparência 

Social - Adolescentes” e 

“Educação Física e 

Esportes Escala de 

Atitude”. Foi realizada 

análise de estatística 

descritiva quanto análise 

inferencial com o teste t 

que avalia à diferença entre 

as médias aritméticas entre 

grupos independentes, e 

análises de correlação e 

regressão. 

Na pesquisa, foi visto que o nível de 

ansiedade de aparência social teve um 

efeito de baixo nível sobre os níveis de 

atitude em relação à aula de educação 

física e ansiedade de aparência social 

explicou 5% do total variação nos 

níveis de atitude em relação à aula. 

Além disso, foi identificado que a 

atitude dos alunos em relação à aula de 

educação física foi positiva e social. 

Não foi observada diferença 

significativa nos níveis de ansiedade de 

aparência social de acordo com a 

variável sexo. 

Selmi et al. Testar a hipótese de que 

o caráter esportivo da 

Educação Física está 

correlacionado na 

ansiedade dos alunos e 

também contribui para 

os transtornos de humor 

que afetam seu 

envolvimento motor e 

mostrar que estes são 

manifestos psicomotores 

entre meninas e meninos 

e são comparáveis a 

padrões acadêmicos 

específicos. 

Foi utilizado o STAI, que é 

um questionário para medir 

o nível de estados de 

intensidade de ansiedade 

cognitiva e somática do 

esporte, bem como seu 

grau de confiança, sendo 

utilizada uma versão do 

questionário previamente 

validado em francês 

sugerido por Jones e Swain 

(1992). 

Os resultados da pesquisa mostram um 

resultado positivo na correlação entre 

estado de ansiedade e efeito negativo. 

Nenhuma correlação foi observada 

entre ansiedade-estado e efeito 

positivo. A comparação baseada no 

sexo não mostrou diferença 

significativa.  

 

Gairns et al. Explorar quais as 

percepções dos alunos 

Foram utilizados 

questionários para relatar 

Os alunos relataram orientações 

motivacionais mais positivas quando 



sobre o professor e os 

colegas de classe 

previram direta e / ou 

indiretamente a 

motivação, a ansiedade e 

o engajamento na 

Educação Física. 

até que ponto seus 

professores e colegas de 

classe se envolveram em 

comportamentos de apoio 

ao relacionamento, 

satisfizeram sua 

necessidade de 

relacionamento e estavam 

confiantes em sua 

habilidade em Educação 

Física (ou seja, autoeficácia 

inferida pela relação). Os 

alunos também avaliaram 

sua motivação e ansiedade 

em relação à Educação 

Física, e os professores 

forneceram classificações 

de envolvimento 

comportamental em sala de 

aula para cada aluno. 

tiveram percepções favoráveis em 

relação ao professor e aos colegas, e a 

motivação autônoma, por sua vez, foi 

positivamente relacionada às avaliações 

de envolvimento comportamental. 

Essas descobertas oferecem um novo 

insight sobre a rede de avaliações 

interpessoais que sustentam direta e 

indiretamente importantes resultados 

em sala de aula em Educação Física. 

Hermassi et al. Mostrar a associação 

entre ansiedade e o teste 

de sprint repetido em 

alunos adolescentes. 

Foram realizados como 

protocolos experimentais, o 

teste de Capacidade de 

sprint repetida (RSSA) e 

Questionário de ansiedade-

estado (CSAI-2): 

Desenvolvido por 

Spielberger em 1966, e que 

avalia sentimentos de 

apreensão, tensão, 

nervosismo e preocupação 

em cada aluno. 

Os resultados sugerem que a ansiedade 

influencia a interpretação da derrota e 

os alunos têm muita confiança em si 

mesmos para proteger sua eficácia 

pessoal de uma forma muito mais 

eficiente e usar mais estratégias do que 

os alunos menos confiantes em suas 

habilidades. Para isso, a Educação 

Física escolar é um elo fundamental em 

uma abordagem interdisciplinar. 

Trabalha mais no desenvolvimento e 

capacidade física, higiene e respeito ao 

corpo, prazer e partilha com os outros, 

fraternidade e tipo de relacionamento 

gera "uma parcela maior de" cidadania 

"nos exames de classificação, muitos 

dos quais parecem fantasiosos. "Isto 

também "permitiria que o programa 

físico escolar cumprisse seu papel na 



integração escolar dos alunos" e 

permitiria " a integração de alunos com 

fraqueza física”. 

Aymen et. al. Este estudo teve como 

objetivo avaliar o 

processo de 

desportização do 

programa de educação 

física em jovens na 

escola com o fenômeno 

de ansiedade e 

temperamento dos 

alunos. 

Foi usado um questionário 

de técnica investigativa 

para coletar informações de 

um estudo populacional, 

chamado de STAI 

(Speilberger, 1964): O 

STAI mediu o nível de 

estado de intensidade de 

ansiedade cognitiva e 

somática do esporte, bem 

como seu grau de 

confiança. 

Os fortes resultados do estudo dão uma 

correlação importante entre ansiedade e 

efeitos negativos. Não foi  encontrado 

nenhuma correlação entre a ansiedade e 

efeitos positivos. Mas, a comparação 

do gênero da natureza não teve 

diferença significativa. A Educação 

Fisica é um ótimo parâmetro para 

avaliar a ansiedade e temperamento 

negativo dos jovens alunos. 

Mandeep Kumar O presente estudo é 

realizado para ajudar os 

professores, pais, 

trabalhadores de 

orientação, conselheiros 

e para que os 

adolescentes percebam o 

quanto a ansiedade é útil 

na formação do 

autoconceito. 

A escala de ansiedade: 

Inventário de Ansiedade 

Traço-Estado (STAI) 

conforme projetado e 

desenvolvido por Charles 

D. Spielberger. O 

Inventário de Ansiedade 

Traço-Estado (STAI) foi 

usado, assim como a 

Escala de Autoconceito 

Infantil de Piers-Harris 

(Piers, 1963). 

O estudo sugere que a relação entre 

autoconceito negativo e alta ansiedade 

podem ser genuínos. As seguintes 

conclusões podem ser derivadas dos 

resultados obtidos: O autoconceito 

negativo pode ser a causa básica da 

ansiedade; A ansiedade pode ser a 

causa básica do autoconceito negativo. 

Todos os resultados afirmam a 

suposição feita na hipótese de que 

ansiedade e autoconceito estão 

negativamente correlacionados. Os 

resultados das presentes investigações 

confirmam o achado de estudos 

anteriores feitos neste campo, ou seja, a 

ansiedade está negativamente 

correlacionada ao autoconceito. 

Lima et al. O presente estudo foi 

elaborado para 

investigar a ansiedade 

em ambientes de 

Educação Física 

Foi utilizado a tradução e 

adaptação transcultural do 

PESAS para Português, 

assim como, verificar as 

suas propriedades 

psicométricas e investigar 

Os alunos praticantes de atividade 

física extraescolar revelaram menores 

níveis de processos cognitivos e 

preocupações/receios. A idade 

associou-se negativamente com os 

processos cognitivos e a ansiedade 



 o efeito do sexo, idade e 

atividade física 

extraescolar nas dimensões 

do PESAS (ansiedade 

somática, processos 

cognitivos e 

preocupações/receios) 

somática. Estes resultados suportam a 

utilização da versão portuguesa do 

PESAS e revelam novas evidências 

sobre a ansiedade-estado no contexto 

da educação física escolar. 

 

 

DISCUSSÃO 

 Esta revisão teve como objetivo a associação entre a Educação Física Escolar e 

seus benefícios em relação à saúde mental e aos Transtornos de Ansiedade em 

publicações disponíveis em bases de dados na última década.  

 Por meio dos estudos selecionados, percebe-se que a busca sobre o termo 

“ansiedade” predomina sob o termo “educação física”, onde nos estudos selecionados 

verificamos maior frequência do assunto transtorno de ansiedade afetando 

negativamente a vida dos jovens. Ainda os resultados destacam o papel de importância 

da Educação Física, como uma disciplina que proporciona aos alunos a prática de 

atividades físicas, podendo ser benéfica em relação à saúde mental, ou servir como 

parâmetros para avaliação de níveis de ansiedade e temperamento negativo dos alunos. 

Importante destacar que o Guia de Atividade Física publicado em 2021 cita uma série 

de benefícios da disciplina de Educação Física, entre eles, estão a melhora do 

desempenho escolar; da satisfação para fazer a aula de educação física; das habilidades 

de socialização e das relações de amizade; e melhora da motivação e bem-estar com 

redução da ansiedade e depressão. Finalmente um dos estudos também destaca a 

disciplina de Educação Física com uma abordagem interdisciplinar, sendo uma 

disciplina que além de trabalhar mais no desenvolvimento e capacidade física, também 

pode cumprir um papel de integração escolar, higiene e respeito ao corpo, prazer e 

partilhar com os outros, fraternidade e tipo de relacionamento gerando cidadania. 

 Em sua maioria, os artigos indicam associação negativa entre ansiedade e saúde 

mental e física (AYMEN, 2014), sendo confirmada no estudo de Hermassi (1992), onde 

o mesmo afirma que a ansiedade influencia a interpretação da derrota e a forma que o 



sujeito se vê, afirmando no mesmo estudo a importância do papel da Educação Física 

Escolar, sendo ela, um elo fundamental em uma abordagem interdisciplinar, 

contribuindo com o desenvolvimento e capacidade física, higiene e respeito ao corpo, 

prazer e partilha com os outros. Kuśnierz, et. al., (2011) afirmam que a atividade motora 

regular durante a infância e adolescência está associada à melhora em numerosas e 

variáveis fisiológicas e psicológicas, como a melhora do rendimento de aprendizagem 

em crianças com bom parâmetro de habilidades motoras. 

 Sendo a hipótese inicial de que a Educação Física Escolar promove saúde física 

e, como citado anteriormente, mental, o estudo de Santos e Oliveira (2020) reafirma a 

necessidade de práticas conjuntas da Educação Física e Psicologia como forma de 

amenizar a ansiedade dos adolescentes. Dessa forma, é de extrema importância 

reconhecer o valor da disciplina de Educação Física na vida do indivíduo, podendo ser 

uma das principais ferramentas no combate à ansiedade e na manutenção da saúde 

mental, com destaque para o Ensino Médio, fase em que costumam ocorrer grandes  

adaptações pelas quais os jovens devem passar durante o seu desenvolvimento 

(BATISTA, 2005).  A International Federation of Sport Medicine (FIMS) e a 

International Society of Sport Psychology (ISSP) também reconhecem a importância da 

realização de exercícios físicos rotineiramente para a promoção da saúde e seus 

benefícios psicológicos, tanto em indivíduos saudáveis quanto naqueles com os mais 

variados tipos de patologias. Sendo assim, é indiscutível o papel da Educação Física 

desde a infância, não somente no contexto de saúde, mas considerando toda a 

integralidade do sujeito. Levando em conta  que muita das vezes o cenário da prática de 

atividade física seja realizado apenas no ambiente escolar por muitos jovens, sejam por 

fatores sociais, culturais ou individuais.  De acordo com Goodwin (2003), 60,3% de um 

total de 5.877 adultos nos Estados Unidos realizavam regularmente a prática de 

exercícios físicos, sendo os mesmos relacionados à baixa prevalência de depressão e 

ansiedade. Independente do tipo de patologia que faz com que o indivíduo esteja 

inserido dentro do campo de transtornos mentais, a atividade física pode gerar melhora 

dos sintomas de ansiedade (GOODDWIN, 2003; MEYER & BROOCKS, 2000), 

depressão (GOODDWIN, 2003; MEYER & BROOCKS, 2000), imagem corporal 

(MEYER & BROOCKS, 2000) e proporcionar qualidade de vida relacionada à saúde 

(SCHMITZ, N., 2004).   



 Dessa forma, tendo em vista todos os benefícios citados. A educação física 

escolar parece ter um papel primordial na vida do indivíduo, podendo gerar o prazer e o 

gosto pelo exercício e pelo esporte de forma a levar os adolescentes a adotarem um 

estilo de vida saudável e ativo. Segundo Betti e Zuliani (2002, p.75) a Educação Física 

integra o aluno na cultura corporal de movimento preparando o mesmo para que possa 

usufruir das práticas de jogo, esportes, atividades rítmicas e dança, ginásticas e 

atividades de aptidão física para o benefício da qualidade de vida através do movimento. 

Mcauley (1994) afirma que a atividade física pode gerar auto percepções de estima, de 

controle, de eficácia, de humor e de afeto, o que é bastante benéfico para a saúde 

mental. A Educação Física escolar pode trazer ao indivíduo todas as vertentes citadas, 

sendo estimulado o interesse e aprendizado dos alunos, os quais compõem as mais 

variadas modalidades que existem em torno da Educação Física. 

 Considerando a importância da Educação Física e o seu papel no enfrentamento 

de transtornos de Ansiedade, é importante destacar que o estudo de Santos e Oliveira 

(2020), selecionado para a revisão, ainda cita a Pandemia de Covid-19 que teve início 

no mesmo ano que o artigo foi escrito, tendo como objetivo averiguar indicadores de 

estresse e ansiedade nos jovens visando sugerir intervenções não farmacológicas por 

meio da Educação Física e da Psicologia para enfrentamento do estresse gerado nesse 

período. Com foco em responder à questão problematizadora: Como as práticas da 

Educação Física e da Psicologia podem estabelecer melhorias para a baixa autoestima, 

insegurança, medo, ansiedade, estresse, de forma a diminuir esses impactos maléficos 

para a saúde física e mental? Constatou-se que os exercícios físicos contribuem para um 

bem-estar geral, ocasionando diversos benefícios ao corpo humano. Dessa forma, o 

estudo utilizando a Educação Física Escolar constatou que os exercícios físicos seriam 

de extrema importância para os alunos de uma Escola Pública Estadual de Salvador nos 

períodos difíceis de Pandemia e isolamento social, reforçando a hipótese de que a 

Educação Física Escolar seria totalmente benéfica na prevenção das doenças mentais, 

com destaque para os Transtornos de Ansiedade 

 Outro fato a ser levado em consideração seria que as estudantes do sexo 

feminino relataram níveis significativamente mais elevados em todas as dimensões de 

ansiedade em comparação o sexo masculino. De acordo com o estudo de Lima (2015), 

as estudantes do sexo feminino relataram níveis significativamente mais elevados em 

todas as dimensões de ansiedade em comparação àqueles do sexo masculino. A 



Pesquisa Nacional de Comorbidades (National Comorbidity Survey - NCS) estima uma 

prevalência de Transtornos de Ansiedade Generalizada durante a vida de 5,7%, onde as 

mulheres teriam aproximadamente duas vezes mais probabilidade de terem Transtornos 

de Ansiedade do que homens na mesma situação, com índices de prevalência total ao 

longo da vida de 6,6% e 3,6%, respectivamente (Wittchen, 2002). Seriam as vivências 

da puberdade, o início da vida adulta e a pressão exercida da sociedade fatores 

agravantes para o sexo feminino? Segundo Soares e Martins (2010), o gênero parece ser 

uma variável importante, com a maior prevalência de sintomas de ansiedade entre as 

meninas, quando comparadas aos meninos. Todavia, ressalta-se que os fatores 

responsáveis por esta diferença nos resultados permanecem ainda indeterminados. 

 Levando em consideração a importância da Educação Física, assim como nos 

anos iniciais e no fundamental, o papel dela no Ensino Médio não é diferente. De 

acordo com Nahas (1997) a Educação Física tem o papel de ensinar, estimular interesse 

pela prática de exercícios, promover hábitos saudáveis através da prática de atividade 

físicas, fazer com que o indivíduo tenha consciência corporal, e consciência de como 

agir em diversas situações na sociedade. O Ensino Médio é o período em que o 

indivíduo sofre uma série de transformações corporais e fisiológicas que podem 

provocar um quadro de estresse onde alterações de ordem hormonal exercem papel nas 

reações comportamentais. O desenvolvimento da ansiedade nessa fase pode ocorrer com 

maior frequência por conta de fatores que influenciam diretamente na vida do indivíduo, 

por exemplo, a entrada no ensino médio, com destaque para o terceiro ano, onde o 

adolescente tem que lidar com as provas de vestibular, a busca por um emprego, a 

entrada na vida adulta, além de novos relacionamentos e a puberdade.  

  Como limitações do estudo, tivemos uma grande quantidade de artigos que 

levaram em consideração o termo “estudantes de Educação Física”, como estudantes do 

curso de Educação Física (graduação) como referência. A intenção inicial dessa revisão 

de literatura era analisar aspectos importantes na relação existente entre os benefícios da 

Educação Física Escolar com a saúde mental e transtornos de ansiedade. Entretanto, a 

maioria dos artigos incluídos nas bases de dados, apesar de associarem os dois temas 

propostos, parecem não correlacionar diretamente a prática escolar com o Transtorno de 

Ansiedade. Acredita-se que os resultados possam estar correlacionados aos termos de 

busca, pois o termo “Educação Física”, utilizado no processo de inclusão e exclusão de 

artigos na língua inglesa, trouxe um equívoco em relação ao tipo de estudante em que a 



busca era referente, já que o propósito era incluir artigos relacionados à fase escolar, e 

em sua maior parte, as amostras eram de estudantes de graduação dos cursos de 

Educação Física. 

 Por mais que essas limitações possam influenciar nos resultados do presente 

estudo, o mesmo apresenta aspectos metodológicos relevantes como a utilização do 

Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA), 

apresentando validação e adequação para a revisão sistemática.. 

 Em suma, apesar do desafio que é enfrentar o Ensino Médio, a adolescência e a 

puberdade, a Educação Física pode ser uma aliada nesse momento complicado da vida, 

ajudando o aluno que eventualmente já sofre algum transtorno mental, ou atuando de 

forma preventiva com a prática de atividade física durante os períodos de aula.  

 

 

 

CONCLUSÃO 

  

 A partir da leitura dos estudos selecionados concluímos que a disciplina de 

Educação física na escola parece ter importante papel na saúde física e mental de 

adolescentes, em especial em relação aos transtornos de ansiedade causados durante 

essa faixa etária. Por fim, a Educação Física Escolar durante essa faixa etária parece ser 

um meio de intervenção no combate ao transtorno de ansiedade e na manutenção da 

saúde geral, nos levando a refletir sobre o seu papel na fase da adolescência, mais 

especificamente no Ensino Médio. 
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