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ASSUNTO: Posição do Grupo Disciplinar de Educação Física sobre as últimas alterações 

decorrentes do despacho normativo 13-A/2012, de 5 de junho de 2012. 

 

Grupo Disciplinar de Educação Física 

Exmo. Sr. Ministro da Educação e Ciência, Prof. Dr. Nuno Crato, 

Este é um Grupo Disciplinar de Educação Física (GEF) que tem considerado os Programas 

Nacionais de Educação Física (PNEF) como um instrumento estruturante das suas práticas, do seu 

funcionamento/organização e como fonte de desenvolvimento profissional. Um grupo que procura, 

numa lógica de projeto, construir planos de desenvolvimento, baseados na criação de compromissos 

coletivos e na responsabilidade de os cumprir, na persecução de dois objetivos: a melhoria das 

aprendizagens dos seus alunos e das suas práticas em Educação Física. Desta forma e 

concordando com todos os fortíssimos argumentos que sabemos que lhe têm chegado, das mais 

variadas áreas da nossa comunidade, deixamos a seguinte reflexão:  

O conhecimento tem a sua génese na corporalidade. Constitui pois, a primeira referência e base do 

conhecimento. Basta recordar o que nos ensinou Henri Wallon e posteriormente, Jean Piaget. De 

facto, na ontogénese do desenvolvimento infantil, é possível entender como se pode potenciar as 
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aprendizagens nos vários domínios de forma eclética, multilateral, se não for negligenciada a 

verdadeira origem do nosso self. 

Por favor, basta que nos recordemos da cultura Helénica, que no seu curriculum já integrava de 

forma equilibrada e harmoniosa na educação dos seus cidadãos valores em que se reivindicava a 

cultura do corpo. Também e ainda com base na história da humanidade, um dos períodos mais 

brilhantes da história Universal baseou-se num novo olhar sobre o homem, prestando atenção ao seu 

corpo, devolvendo ao ser humano a sua corporalidade e obviamente a sua dignidade. Referimo-nos a 

uma época em que já passaram mais de quinhentos anos. 

A nossa pátria teve e tem um papel de relevo nesta viagem ao conhecimento, ao mundo substancial e 

corpóreo. Na década de sessenta aceitamos rapidamente, bebendo a essência do conhecimento 

provindo da escola de Paris através de Guy Azémar, Pierre Parlebas, em que se conclui sobre a 

importância de associar o conhecimento cognitivo, à sua génese percetivo-motora. A estruturação 

cognitiva do indivíduo é facilitada pelas experiências a nível motor. Por essa altura, também o 

grande mestre da Psicomotricidade LeBoulch, passou a identificar a importância fundamental do 

nível motor, sensorial, do corpóreo e do vivido, no desenvolvimento afetivo-social e cognitivo. 

Rapidamente, a noosfera do conhecimento ocidental concluiu que não há cognição, sem alicerces 

percetivo-motores. Também já nesta altura, se reparou que as crianças que usufruem de experiências 

a nível da motricidade e que têm aprendizagens integradas evoluem mais rapidamente. Pois essas 

experiências vão ao encontro da natureza do seu cérebro em que processa informação com maior 

eficácia. Torna pois, os processos de neuroplasticidade cerebral mais céleres. 

Existem diariamente centenas de artigos que refletem as investigações levadas a efeito pela ciência, 

nos muitos laboratórios e no qual trabalham mais de 50.000 neurocientistas. Porquê ignorar o óbvio, 

porquê entrar nesta atitude de orgulhosamente sós. Já o cientista português Damásio (2000), escrevia 

com muita propriedade: ”o que quer que seja que aconteça na nossa mente, acontece num tempo e 

num espaço relativo ao instante do tempo em que se encontra o nosso corpo e á região ocupada 

pelo nosso corpo. As coisas estão dentro ou fora de nós”*. Isto equivale a dizer ”mais do que 

produzir conhecimento somos o nosso próprio conhecimento”** (Araújo & Godinho, 2001). 

De facto, não há Educação, sem Educação Física. E mais, um povo não conseguirá sobreviver nem 

continuamente prolongar as suas raízes, a sua identidade, se lhe negarmos a sua dimensão antropo-
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corporal. O mundo já não assume a realidade cartesiana res extensa versus res cogitans. A ciência 

evoluiu demasiado para se enlear em tais confusões. Não está só em causa aspetos importantes e que 

são fundamentais para a saúde da nação, salvaguardados pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS). Está também em causa um dos direitos fundamentais consignados pela constituição da 

República Portuguesa e que também faz parte dos direitos da Humanidade. O direito a uma educação 

integral e com qualidade. Recorda-se ao Senhor Ministro que os países que funcionam como 

exemplos positivos ao mundo, asseguram aos seus cidadãos uma educação com qualidade, apostam 

a sério na educação integral dos seus jovens cidadãos. Não se arriscaram a destruir o 

desenvolvimento do seu país, só para poupar míseros euros. 

Por um país com cérebro, independente e com personalidade, o nosso GEF, para que consiga, 

através dos PNEF, continuar o seu projeto, vem por este meio exigir a suspensão imediata das 

matrizes curriculares e do respetivo diploma que as enquadra bem como a alínea a) do ponto 2 do 

artigo 3º e a alínea b) do ponto 3 do artigo 8º do despacho normativo 13-A/2012, de 5 de junho de 

2012. Mais, que não desconsidere a Educação Física, não a contemplando para a média de acesso ao 

ensino superior. Por último, que considere seriamente uma audição das estruturas representativas dos 

profissionais de Educação Física por forma a serem encontradas as soluções mais ajustadas para a 

construção de planos de desenvolvimento, por parte dos GEF, com o intuito de provocar melhoria 

das aprendizagens dos seus alunos e das suas práticas em Educação Física. 

 

Atenciosamente, o Grupo Disciplinar de Educação Física 

 

Posição reiterada em reunião de Departamento de Expressões, no dia três de Julho de dois mil 

e doze, por unanimidade.  
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