
 

 

Exmo. Sr. Ministro da Educação e Ciência, 

Prof. Dr. Nuno Crato 

 

A notícia de que a disciplina de Educação Física (EF), uma das poucas que 

atravessam verticalmente o curriculum da educação formal em Portugal, iria sofrer 

uma redução no seu tempo horário, inquieta.  

Esta decisão, democraticamente legítima, padece de incoerência com argumentos 

nacionais e internacionais, apoiados por inúmeras evidências científicas sobre a 

educação pessoal e social dos jovens.  

A confirmar-se o pior cenário segundo o qual também o Desporto Escolar veria a sua 

dotação horária reduzida e a exclusão da EF da lista de disciplinas a contribuírem para 

o acesso ao ensino superior, os problemas multiplicam-se. Para além de uma 

substancial redução nas capacidades de intervenção educativa dos profissionais de 

EF, estão agora retomadas as condições para um menor investimento dos alunos no 

ensino secundário.  

Tratam-se, inquestionavelmente, de decisões discriminatórias sobre o contributo das 

diferentes áreas disciplinares para a formação dos jovens, potenciando-se a 

desvalorização dos estilos de vida ativos e da formação de valores tais como a 

perseverança e a autoestima de que tanto se fala e pouco se faz.  

Com estas decisões, afirma-se igualmente o desperdício do investimento realizado 

nos últimos trinta anos, em prol da cidadania e responsabilidade social.  

Verdade indiscutível, o Desporto e a Atividade Física tornaram-se uma referência 

indiscutível nos mais variados setores de participação social e política. A comprová-lo, 

basta remetermo-nos para sua utilização política através da promoção de eventos 

sociais e desportivos que, de algum modo, envolvem a mobilização de massas. Por 

outro lado, os próprios apoios dados a instituições ou eventos direta ou indiretamente 

relacionados com o fenómeno da atividade física, do desporto ou da educação para a 

saúde, encerram essa ideia. 

Sem esquecer os clássicos, mas não exclusivos, argumentos médico higienista, 

oferece-se questionar sobre a luz que subitamente iluminou as decisões governativas. 

Será este o respeito devido institucionalmente à EF?  



 

A atividade física e a EF pedagogicamente orientadas, para além de promoverem as 

condições de bem-estar físico, psicológico e emocional induzem nos jovens o 

desenvolvimento da confiança e a crença de sucesso. Fatores tão essenciais na 

educação como o desenvolvimento físico e psicológico e suficientes para justificarem a 

sua promoção na estratégia educativa.  

Escalpelizar as vantagens da prática da Atividade Física seria certamente um 

investimento inglório face ao que, unanimemente, as mais diversas instituições, 

nacionais e internacionais têm afirmado. Optamos assim, por chamar a atenção para 

dois dos principais fatores que delimitam esta problemática: 

O primeiro, relativo às aprendizagens explícitas e implícitas promovidas pela 

Educação Física que possibilitam a descoberta e o conhecimento do corpo; a 

identificação das suas capacidades e limites, tanto físicos como psicológicos e 

emocionais; o desenvolvimento e o controlo das capacidades volitivas; o domínio de 

comportamentos socialmente aceites; o estabelecimento de relações interpessoais; o 

desenvolvimento de expectativas de investimento pessoal nas coisas e no mundo.  

A EF e as escolas têm-se afirmado como o melhor contributo para a adoção de estilos 

de vida ativos e saudáveis da generalidade dos jovens, muitas vezes imersos nas 

falhas parentais e na exponencial expansão do lazer inativo / passivo.  

Talvez pelo seu mediatismo e perigos para a saúde pública, o problema da obesidade 

e respetivas consequências tem vindo a alarmar sociedades. Não podemos deixar de 

notar o impacto deste argumento junto das instituições internacionais com as quais 

Portugal têm assumido compromissos vários. 

Without societal changes, a substantial and steadily rising population of 
adults will succumb to the medical complications of obesity; indeed, the medical 
burden of obesity already threatens to overwhelm health services. The spectrum 
of problems seen in both developing and developed countries is having so 
negative an impact that obesity should be regarded as today’s principal neglected 
public health problem. 

Obesity: Preventing and Managing the Global Epidemic; The World Health Organization (June 1997) 

Provavelmente esta será, apenas e só, uma questão de coerência estratégica. 

No essencial, o tempo encarregar-se-á de nos revelar o custo destas decisões…  

Não há Educação sem Educação Física! 
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