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O cortar não é um acto cego, mecanicamente ignorante. O cortar é um acto 

de produção de sentido. Corta‐se para activar símbolos. No corte, expressa‐se um 

processo de simbolização. Através da função simbólica o homem cria uma nova 

realidade que quer  impor.  Por  princípio  é  um acto  de  desapego. O  corte  serve 

para nos livrarmos de algo que é funesto, desprezível. Nunca se corta a verdade, 

o que se estima, o que se ama. Corta‐se para separar o útil do inútil, o sagrado do 

profano, o valioso e do supérfluo.   

Mas  para  que  o  corte  cumpra  a  sua  função,  quer  dizer,  faça  a  devida 

divisão,  separe  o  desejável  do  indesejável,  é  preciso  que  o  executor  tenha  um 

conhecimento profundo do que está a fazer para não confundir o saudável com o 

patológico. A técnica do corte só tem valor se salvaguardar o valor ético da vida. 

O  cortar  é  um  acto  do  pensamento.  Nele  revelamos  demência  ou  sapiência, 

conhecimento ou ignorância,  respeito ou desprezo. 

O actual corte na Educação Física (Decreto‐Lei nº 129/2012, documento 
sobre  a  revisão  curricular)  é  um  acontecimento  ominoso  e  que  infecta  

potencialmente a educação. O actual corte na Educação Física é a manifestação 

tímida da ignorância enquistada no poder que mutila a dignidade humana  que a 

educação tem que promover. O talhante revelou ignorância no corte e, com isso, 

não preservou o valor ético da vida educativa. Nesse pathos de  inconsciência e 

irresponsabilidade    obsessiva  displicente,  o  talhante    causou  danos  a  toda  a 

educação.  Não  é  apenas  a  Educação  Física  que  está  em  causa.    O  corte  na 

Educação  Física  significa  um  corte  na  totalidade  da  educação.    O  sentido  que 

damos à educação depende também do sentido que damos à Educação Física. O 

corte  na  Educação  Física  ofende  e  distorce  toda  a  educação.  A  produção  de 

sentido que é  emitida pelo  corte  é,  obviamente, uma construção  simbólica que 



desvaloriza o que devia ser valorizado. O que se quer fazer ver e crer com este 

novo poder simbólico é condenável à luz dos conhecimentos existentes. 

Quando o homem consciencializou a necessidade de superar as limitações 

nefastas  de  uma  educação  incompleta,  acabou  por  reconhecer  o  potencial 

educativo  da  Educação  Física  e  introduziu‐a  no  currículo.  Esse  momento 

histórico  assinalou  não  só  uma  vitória  da  Educação  Física  mas  de  toda  a 

Educação. Qualificou‐se a educação, ganhou a cultura.  

Não  nascemos  humanos.  Nascemos  para  a  humanidade.  Mas  para 

chegarmos  a  esse  estádio  de  desenvolvimento,  precisamos  de  educação.  Nós 

sabemos  que muitos  têm muita  dificuldade  em  entender  o  ensino  e  a  cultura 

para  além  daquilo  que  se  faz  sentado.  Nós  sabemos  que  muitos  têm  muita 

dificuldade em perceber o quão importante é a Educação Física para a formação 

do carácter, para o desenvolvimento das capacidades especificamente humanas, 

descobrindo e desenvolvendo a HUMANIDADE que há em nós. Eles não  sabem 

que  não  sabem.  Eles  ignoram  o  contributo  que  a  Educação  Física  dá  para 

melhorar a nossa HUMANIDADE. 

Hoje, mais do que nunca, existe conhecimento que justifica a inclusão da 

Educação  Física  no  currículo.  Isto  não  é  novidade  nenhuma.  Em  Portugal, 

particularmente  a  partir  do  século  XVIII,  tem‐se  vindo  a  produzir  um discurso 

que  legitima a  existência da Educação Física no  currículo de  todas  as  crianças. 

Sabe‐se,  e  quem  não  sabe  ‐  particularmente  quem  tem  responsabilidades  de 

decisão  ‐  devia  saber.  E  por  estar  provada  e  justificada  a  necessidade  da 

Educação  Física  para  promover  o  desenvolvimento  humano  dos  jovens,  ela 

torna‐se um problema moral e de direito. 

É um problema moral porquê? Por não ser aceitável que os benefícios da 

Educação Física não sejam extensivos a todos os jovens em formação. Por isso a 

inclusão da Educação Física no currículo da escolaridade obrigatória torna‐se um 

problema moral. Excluir ou reduzir o impacto educativo da Educação Física tem 

consequências  sociais  negativas.  Esta  opção  não  é  uma  questão  de  opinião  ou 

preferência. Os seus pressupostos não se baseiam em dados subjectivos, mas em 

conhecimentos  sustentáveis  que  não  podem  depender  do  despotismo 

economicista  do  poder.  Tentar  resolver  os  problemas  financeiros  do  país 

roubando ao orçamento da educação é um suicídio a priori  . Tal como a vida, a 



educação  tem  um  custo  que  não  pode  ser  evitado.  Que  importa  poupar  nos 

custos da vida se com isso degradamos e matamos a própria vida? A salvação não 

pode  ser  feita  à  custa da educação. A  salvação passa,  inevitavelmente,  também 

pela  educação.  A  educação  é  uma  necessidade  que  não  pode  ser  anulada, 

restringida ou adiada. As mudanças na educação só  têm sentido  se  forem para 

para potencializar os seus efeitos. De que vale o dinheiro sem educação?  

O  sistema  de  significações  que  marca  o  corte  define‐se  da  seguinte 

maneira:  o  economicismo  como  princípio  orientador.  A  educação  e  o 

desenvolvimento  humano  como  elementos  a  sacrificar.  Esta  perspectiva 

desvaloriza e distorce a dimensão humana que o homem não pode deixar de ter 

por  desejável.  É  preciso  perceber  e  respeitar  a  necessidade  da  educação  dos 

jovens  ser  regulada  nesse  sentido.  As  decisões  sobre  esta  temática  afectam  o 

desenvolvimento  de  todas  as  crianças    em  idade  escolar.  Para  se  evitar 

consequências sociais negativas  é que, num determinado momento histórico, se 

decidiu introduzir a Educação Física no currículo. 

Esta  mudança  representou  um  marco  histórico  no  progresso  moral.  O 

problema  que  pertencia  à  esfera  privada  de  cada  um  ganhou  uma  dimensão 

colectiva.  O  respeito  pelo  desenvolvimento  de  todos  alcançou  um  novo 

andamento.  O  homem  não  produz  apenas  materialmente.  Produz  também 

espiritualmente. A Educação Física faz parte deste tipo de produto que o homem 

soube  criar.  Neste  sentido  dizemos  que  a  produção  destes  bens  culturais 

constituem  um  indicador  do  progresso  humano.  Dizemos  progresso  moral 

porque se verificou um maior nível de consciência, na medida em que a educação 

se abriu à Educação Física e com isso se ampliaram os seus efeitos positivos na 

educação dos  jovens,  verificando‐se ao mesmo  tempo uma maior  sensibilidade 

pela educação da comunidade. 

O nível de consciência aumenta a responsabilidade. A ignorância exime a 

responsabilidade.  Por  isso  a  moral  cumpre  sempre  uma  função  social. 

Respondendo  às  necessidades  sociais  contribui  para  que  todos  beneficiem dos 

seus  efeitos.  Progresso  moral  caracteriza‐se  pelo  grau  de  consciência  e  de 

responsabilidade.  O  aumento  da  responsabilidade  está    relacionado  com  o 

conhecimento. A ignorância, a formação débil  adormece a responsabilidade. Só é 

responsável quem conhece. Nós, como adultos, temos a obrigação de conhecer o 



que é melhor para a educação dos jovens. Podemos decidir erradamente porque 

não conhecemos (ignorância) mas temos a obrigação de conhecer. Por isso nada 

nos exime da responsabilidade. Somos responsáveis por não sabermos o que não 

sabemos sobre o que devíamos saber.  

E  ao mesmo  tempo  é  um  problema  de  Direito  porquê?  O  Estado,  como 

pessoa de bem, tem que fazer a passagem da moral para o Direito. Ele tem que 

colocar a exigência a si próprio, definir normas jurídicas, como forma de garantir 

a  todos  a  satisfação  desta  necessidade  social.  Deste  modo,  o  poder  Estatal 

incorpora  e  amplifica  o  problema moral  da  Educação  Física.  A  repercussão  do 

Estado  desobrigar‐se  desta  obrigação,  tem  impacto  em  toda  a  educação. 

Lamentavelmente,  isso  quer  significar  perda  de  consciência  e  de 

responsabilidade. 

O  actual  corte  na  Educação  Física  representa  um  corte  na  cultura  e  na 

história.    Sempre  que  se  corta,  sangra‐se,  inevitavelmente.  Neste  caso,  sangra‐

se... culturalmente. 

 

 

 


