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JUSTIFICATIVA - PL 0135/2021 
A proposição em tela tem por finalidade ampliar o direito dos profissionais e 

professores de educação física garantindo a sua atuação profissional 

Como professora de educação física por formação profissional sei o quão saudável é a 
prática da educação física e de exercícios físicos. 

Percebemos, portanto, que a Educação Física é uma área ampla e não se restringe 
apenas às academias e escolas. O profissional formado nessa área pode atuar com ginástica 
laboral, esportes e até mesmo em áreas recreativas. Entretanto, vale destacar que o 
profissional licenciado atua exclusivamente na Educação Básica, enquanto o Bacharelado 
possibilita o trabalho em outras áreas não relacionadas com o ensino (personal trainer, por 
exemplo). 

Independentemente da área em que o Profissional de Educação Física atua, ele 
sempre está diretamente relacionado com a promoção da saúde e aumento da qualidade de 
vida da população. Assim sendo, é fundamental que um profissional formado e devidamente 
registrado acompanhe as atividades físicas realizadas em academias e escolas, por exemplo, 
para garantir que a atividade ocorra de maneira adequada, além de garantir a saúde de quem 
está praticando. 

Para garantir que o profissional de Educação Física esteja apto a promover a saúde da 
população, os cursos oferecidos pelas universidades não se baseiam apenas na prática de 
exercícios, danças e esportes. Durante toda a formação, o profissional é informado sobre o 
funcionamento do corpo e tem acesso a matérias como fisiologia, anatomia humana, 
bioquímica, biofísica e comportamento motor. 

Atualmente, percebe-se um aumento na busca pelo condicionamento físico e o corpo 
saudável, o que favorece a inserção dos profissionais de Educação Física no mercado de 
trabalho. É importante salientar que somente esse profissional está apto a criar planos de 
exercícios que garantam maior eficiência nos treinamentos. Sendo assim, ao iniciar uma 
atividade física, sempre se informe se há um profissional orientando a atividade. 

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação da presente 
medida." 
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